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Gyermek vászonneinií-készletek,

u. m. : i n g e k , l á b r a v a l ó k , k o r s e t t e k , e l l e n z ő k , p i q u é - t a k a r ó k , k ö t ö t t f o k o t o k s a t .

Keresztelö-vánkosok és ziibonykák
fonott vagy vas bölcsök, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,

ágyneműek,nappali és éjjeli ingek,nadrágok,kors< ttek, fésülö-köpenyek,zsebkendők,
szoknyák s a t . asztalnemüek, törülközők s a t .

Kész mennyasszonyi készletek

bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszoruk.

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék,

Viz által légzárolt szoba-ürszékek,

letesen elzáratik, darabja 5— 8 ft., kettős zárral, csinos szerkezetű 15 ft.
me
|4 P V 7 Í l l P T
b * minden árnyéksiékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
I \ L k 3 A U I U l j bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.
E két tárgy királyi szabadulommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott
/Á
f í l f l Ó I ' i P Í * t O ! / melyek alkalmazása által a füst a konyhából é*
j I C U V ' l * C I C i f l f lakhelyiségekbőlnyomtalanul eltünik, dbjalOft,
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetözések s más egyéb ércimunkálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcsekélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak.
1245 (6—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér 2-ik szám, a városháza mögött.

BELHAZY S.

g a l l é r o k é s k é z e l ő k , f ő k ö t ő k , h á l ó k , s z ö v e t e k , szélek és b e t é t e k s a t .

Függönyök és függönyszöveteket
ajánl

TÜRSCII F.

elsö magyar petróleum-lámpák gyári raktára

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. *^H1
Részletes árjegyzékek bérmentve. <"V@
1319 (2—0)

Legolcsóbban kapható:

ajánlja jól rendezett konyha, asztali, fali- s függő-petroleum-lámpáit és csillárait
nagyban s részletbeni eladásra a legjutányosb árakon.
Az ezen gyárban készitett petroleum laposlánggal égő lámpák a cs. kir. szab.
államvasut világítási bizottmánya által, a kül- s b< lföidi gyártmányokkal összehasonlittatván, azokat a legjobbnak ismerte el és a társaság által használatba is
vétettek. Különös figyelmet érdemlenek eddig egyetlen és egyedül e gyárban készült laposlánggal égő lámpák 18'" sziles béllel, melyek lángja világító erőre
[nézve a legerösb légszesz-lánggal egyenlő, anélkül, hogy költsége magasabbra rúgna
mint egy stearin-gyertyáé.
Ezen lámpák előbbeni jó hirét fenn akarván tartani— csakis legjobb minőségü
!olajakat tartok raktáramban s a legolcsóbbért adatnak el.
A t. cz. közönség nagyobb kényelmére Moderateur-'ámpák átalakítása s kijavítása is a legolcsóbb árért eszközöltetik s legfinomabb Moderateur-lámpaolaj szolgáltatik ki. — Gyár ó utc?a (Altgasse) 38. sz. a.
1249 (5—6)

1 koncz sima 16 hüv. magas, 20 hüv. széles hólyagpapir 1 ft. 40 kr., 1 koncz kétszer
nagyobb csak 2 ft. 70 kr., isméti eladók 8%-tól 10 perczentig vételük szerint jutalmaztatnak. Természetes hólyagpapir is kapható egy áron. Nagy gazdálkodásra pedig 100
nagy üveg kötésére való bőséges darabok csak 30 krért.
100 db. 8-ad levélpapír . . — ft. 45 kr. 100 darab 8-ad levelekhez való borítékok
25 kr.-tól 1 forintig választhatók tetszés
100 db. vastagabb . . . .
ft. 65 kr.
szerint.
100 db. vastag angol . . .
1 ft. — kr.
100 db. legvastagabb
. .
1 ft. 10 kr. 100 dombor nyomás csak 12 kr.; ugy papí100 db. szines zománczos .
1 ft. 10 kr.
rokra mint a borítékokra szines nyomás
100 db. szines csipkés szélű .
1 ft. 50 kr.
vagy monogram-betűkkel 100 nyomása
100 db. szines sima
. . .
1 ft. — kr.
80 kr.
Azon t. cz. háztulajdonosok s lakók, kik kisebb vagy nagyobb szállásokat a
100 db. szines gyászszegélyű
1 ft. 20 kr.
100
dombornyomásu látogatójegyek 80 kr. jövő országgyülés alkalmával kiadni szándékoznának, tisztelettel felkéretnek azokat,
100 db. legfinomabb . . .
1 ft. 50 kr.
mielébb az
100 fekete finom kőnyomat 1 ft.
1 másoló gép könyvestől mindenestől
6 ft. — kr. Minden külön sorért 50 kr. jár.

Lakások bérbenadása és fölvétele.

Mindennemü irópapirok, rajz- és Írószerek legjutányosabban kaphatók

Haris Pálnál

Pesten, nagyhtd-utcza 15-ik szám alatt.

1260 (7-0)

hamburgi keresk, akadémia

nemcsak az ifjuságnak, hanem a meglett
komáknak is a lehetőségig alkalmat nyujt
a divatnyelvek, valamint az egyetemes s a
jelen idö kereskedelmi és irodai isme alapos
és gyors megtanulására — minthogy az nem
csak egyedül elméletileg tanit, hanem egyuttal azon tudalmak is, melyek a szerzö által
nem érethettek el, egy az ezen intézettel
kizárólag összeköttetésben álló üzleben kerülnek valóságos kifejlődés s bevégzés alá.
Azon ifjak, kik már gyakorlatilag szorgalmasak voltak, képességükkez mérve az
intézetben jutányosb tan-dijakban részesittetnek, valamint számukra olcsó és jó szállásokról gondoskodva leend s megengedtetik
nekik, hogy az akadémiát bármely idöbon
meglátogathatják. E tárgybani bövebb felvilágositást az alólirt igazgató s a kiadóhivatalunkban letett prospektusok nyujtanak.
1328(1-6)

SCIIRÖDER L.,

akadémiai igazgató Hamburgban.

Bérbe adandó

a) egy nagy lakás.

A m. t. Akadémia-palotája I-ső emeletében egy nagy és igen kényelmes lakás, melyben 4 két ablakos utczai- és 4 tágas udvariszoba, előszoba és konyha van, sz. Mihály
naptól számitva egy vagy több évre bérbe
adandó.
1324 (3—3)

b) Nagy raktári helyiségek.

A m. t. Akadémia-palotájának pinczehelyiségeiben igen tágas, világos és száraz
raktárak, melyeknek térfogata 227 D öl, és
melyek két alagut által a rakparttal közvetlen összeköttetésben állnak, egy vagy több
évre adandók bérbe.
Közelebbi tudósitást nyerhetni a m. t Akadémia palotájában, az épitészeti hivatalban.

ir fi

„Orsz. eng. ügynökségnél"

(Pest, nagy hid-utcza 6. sz., a .,fehér hajó"-hoz czimzett házban) előjegyeztetni f
szintugy fölkéretnek a Pesten szállást kereső t. cz. vidékiek ebbeli megbízásaikat &
fent nevezett intézethez beküldeni.
1325 (4—4)
Ezen intézet kisebb s nagyobb szállások egész bebútorozását is elvállalja.

NEÜBDEGI MIRHAPOP.

marhabetegségek g marhavész ellen

valódi minőségben kapható:
1296 (5—12)
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A- ; s tár*; .
Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A. - BUDÁIM: az udvari gyógi
rtárban, — Aradon : ProbstF. J., Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer . társa,
Gyertyánffy és fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J., — Detlán : Braunminler J.,
— Eperjesen: Zsembery J., — Eszéken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer
C.J.,—Egerben: TschöglJ.,— Gyöngyösön: Kocziánovich, —Kassán: NovellyA.,—
Kofozsvartt: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl,
— Nagy varadon: Janky A., — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pancsován. Rauschan és fiai és Gráf,— Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P.,
Mezey A , — Székesfehérvártt: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, —
Selmeezen: Dimák, Zelenka,— Szepesvárallyán: Fest J.B , — Szolnokon: Scheftsik
István, — Sziszeken: Dietrich A., - Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik, —
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és
Koterba. — Veszprémben: Lang J . és Tuszkau M. — Veröczén: Bész J. K.

Lég-viz (Luftwasser)

mint hűsitő ital azok számára, kik aranyérben szenvednek — rendes használatra ajánltatik, megbecsülhetíen hathatóssággal bir továbbá rögzött főfájá-

sok, fejköszvény, mellszorongás, emésztési bajok, altesti bántalmak, lépkór
és dugulások eseteiben és az epe elkülönítés megtámadásainál.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten, TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál,
király-utcza 7-dik sz. a.
1299 (7—8)

A PATKÁNYOK ES EGEREK
biztos és gyors kiirtása

y csász. kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr.

Valódi minőségben kapható:

A*zegegyházi pusztán, egy órányi távolságban a tiszai vaspálya ujfehértói állomásától, gyepen hizott 101 db. meddő tehén
eladó. Alkudhatni iránta ugyanott az uradalmi kasznárral.
1334 (2—2)

Pest, oktober 15-én 1865.

Pesten, szénte'r, az uj evang, iskola-épületben,

Pesten, váczi-utcza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Tizenkettedik évfolyam.

42-ik szám.

kik a köszvény- és csúzos-bántalmaktól magukat távol — vagy az ellen egy hatható*
házi óvszert kezüknél készen tartani óhajtanak, szerencsém van jelenteni, hogy a valódi

Lairitz-féle erdeigyapot gyártmányok és készítményekből

egy jól rendezett raktárt taitok. Ezen gyártmányok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyitvány áll a t. cz. közönség
rendelkezésére, hasznalati utasítások ingyért
szolgáltatnak ki. Valamint az e tárgybani
tudakozásokra egész készséggel kellő felvilágositással szolgálok; minélfogva a fenérintettek a t. cz. közönség szives figyelmébe ajánltatnak.
1320 (8—6)

SIGMUND

J.,

városház-utcza I-ső sz. a. Pesten, a „zöld
koszoruhoz."

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

meggyógyittatnak

dr. Fux J.

23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső
emelet
1193 (9—12)

IVógrádinegyében

Becskén egy 208 holdból álló tágositott
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a., szép részbirtok lak- és gazdasági épületekkel s 80 kilányi őszi vetéssel több évre illö
továbbá:
Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wünseh F., — Kolozsvártt: Wolf J. — feltételek mellett azonnal bérbe adandó. ÉrPozsonyban: Scherz Fülöp.
Pachhofer,—
D. F., - tekezhetni bérmentve P a j o r I s t v á n
p — Sopronban:
p o a
, Varasdon: Halter
1333 (2—2)
ügyvéddel B.-Gyarmaton,
1298
V ö é
Bé J K
kál
1298 (7-15)
(715)
Veröczén : Bész J . K. uraknál.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

B^~

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
htroBUzor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdaszati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás titán 30 ujkr.

Omer
A mult héten egy nevezetes vendége
volt Budapestnek, a török császári hadsereg föhadvezére, a világhirü Omer basa.
Kézzel fogható, szemmel látható változása
az időknek! A hajdani hatalmas basák, bégek és agák után, kiknek nyomában harcz
és háboru, bitorlás és hódolat járt, kiknek
zászlója másfélszázadig ott lengett ős Budavár fokán, azok mai utódja egyszerü látogatóként sétál Budapest közhelyein s békés
utazóként élvezi szinházi páholyából a mai
polgárosodás élveit. A férfias katonai alak
méltó figyelmet ébresztett mind azon körökben, a hol megfordult, s a félig meddig „hazánkfia" iránti régibb érdekeltség az ő személyes megjelenése által ujabb tápot nyert,
A véletlen ugy hozta magával, hogy
a Vasárnapi Ujság legislegelső száma
1854-ben, midőn Omer basa épen legnagyobb szerepei egyikét játszotta el a világ
színpadán, épen az ö tábornoki képével
indult meg; s olvasóink bizonyosan szivesen veendik, ha e férfiu emlékét nehány sorban most ujra fölelevenitjük
Omer basa 1806-ban nov. 24-én született az ogulini horvát határőrvidéknek
Plaszki nevü falujában, nem messze Fiúmétól, tehát Sz. István koronájának területén. Eredeti családi neve Lattasz
Mihály. Egy hazájabeli katonai iskolában nevekedvén, utóbb mint hadfi (kadét) az ogulini határörezredbe lépett.
Az ifju Lattasz leginkább szép irása s
ritka mathematikai ismeretei által tünt
ki társai között. Előmenetele az ezrednél
igen lassu levén, nem elégitette ki reményeit s hatáskőre nem is volt tehetségeinek megfelelő; mindössze is annyit
nyert, hogy utépitészeti felügyelő mellé
tették segédnek. Elégedetlenségében, s
miután semmi kilátása nem nyilt, hogy
az osztrák hadi szolgálatban boldogulhasson, átment Bosnyákországba (honnan
egyébiránt családja is származott) s egy
ottani török kereskedőhöz állott szolgálatba. Azon időben még mulhatlan föltétel
volt mindenkire nézve, a ki Törökországban
rangra es előmenetelre számot tartott, hogy
a török vallásra térjen át
Lattasz Mihály i s n e m s o k á töprenkedett, hanem csakhamar fölvette az izlam
hitet Csak most nyerte el igazán török
pártfogója teljes bizalmát, s e z most már

basa.

örömest rá bizta az uj renegátra gyermekeinek nevelését.
Ezen török kereskedő gyermekeivel tehát 1833-ban Konstantinápolyba költözött.
Azon időben ott mindenféle európai szellemü reformok behozataláról volt a szó, s
| különösen az volt a czél, hogy a török hadsereget európai mintára alakítsák át. Ez
okból igen sok európai katonatiszt tartózkodott ekkor Konstantinápolyban, kik tanácsaikkal segitették az uj törekvéseket.
Lattasz Mihály is — most már Omer — mint
volt osztrák katonatiszt, szintén ily uton
kötött ismeretségeket a török főváros legbefolyásosabb köreiben, s igy történt, hogy
csakhamar tanárnak lőn kinevezve egj tö-

hölgyét vette nőül s a lengyel eredetü Chrzanovskyval együtt a török hadsereg átalakításában fáradozott. — Látszik ezekből is,
hogy Omer müködése ez időben kiválólag a
közigazgatás terén mozgott, s ott maradt
még több évig, melyeket fölmérésekkel és
topográfiai munkálatok között töltött Bulgáriában és a Dunafejedelemségekben.
Elsö hadi próbáját a szyriai háboruban
tette le, hol Ibrahim basának egy számra
nézve tulnyomó csapatát szerencsésen szétugrasztotta. E vitéz tettét a magas porta
azzal jutalmazta, hogy Omert tábornokká
nevezte ki. — Kevesebb szerencsével működött a Libanon vidékén, ellenben ismét sikerrel végezte feladatát Albániában, hol
1843-ban a kitört fölkelést fegyveres
erővel nyomta el; egymásután nyerte a
győzelmeket s nem sok idő mulva jelentést küldhetett Konstantinápolyba,
n
°gy e gy felkelő sincs többé Albániában.
Két izben fojtotta el a fölkelést Boszniában is, 1849-ben és 1850-ben. Épen
igy járt el utóbb a kurdok ellen.
1848-ban Bukarest ellen indult hasonló
czélokból, itt azonban a fegyvernek kevés dolga akadt.
Ellenben a Montenegro elleni hadjárat
1852-ben igen komoly kezdett lenni.
Omer basa egyik győzelmet a másik
után nyerte meg, midőn egyszerre Ausztria diplomatikai beavatkozása véget
vetett a török vezér hadi müködésének.
Omer basa azon időkig minden hadi
vállalatából győzelmesen tért meg, azonban az eddigi győzelmeket nem lehet az
. európai szempontokból megitélni, miután gyakran igen vitéz bár, de az ujabb
hadviselésben teljesen járatlan vezérek
és seregek állottak ellenében. Hogy
mennyire
képes egy polgárosult állam
OMER BASA.
hadseregének ellentállani, azt csak kérök katonai iskolába. De különösen meg- söbb, az 1853-ban kiütött orosz-török hábonyerte Kozru török tábornok rokonszen- ruban mutatta meg.
vét. Ezen nagy befolyású öreg ember oly
Az európai közvélemény ezen kemény
hathatósan ajánlá Omert magánál a császári háboruban csaknem egészen a törökök részén
udvarnál, hogy Mahmud akkori szultán állott. S Omer basa, a Dunafejedelemségbe
Abdul-Medsid fia (a késöbbi szultán) mellé az oroszok ellen küldött török hadsereg főirástanitóvá nevezte ki. Igy jutott a hatalom vezére, ekkor mondhatni átalános rokonés befolyás elsö lépcsőjére, honnan azután szenv tárgya volt. Még az elsö ágyulövés is
igen gyorsan emelkedett mindig magasabbra. alig dördült el, midőn már hangos dicséreNemsokára egy kivégzett jancsár-aga leá- tekkel halmozák el Omer basa nevét. S vanyát, a török főváros egyik leggazdagabb lóban e hadjárat elsö sikerei a legjobb szinbe
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álliták Omer basa hadvezéri tekintélyét. A
tulnyomó orosz hadsereg támadásait ismételve győzelmesen visszaveré. Kalafát, Oltenicza s késöbb Szilisztria, mind a török sereg vitézségéről s vezérök hadi ügyességéről tanúskodtak.
Szakértők , kik e hadjárat történetét
kritikai világítással megírták, nem mindig kedvezőleg nyilatkoznak Omer basa
hadvezéri érdemeiről s többi között az
ismeretes hadtani iró, Rüstow azt veté szemére, hogy minden elhatározó és határozott
ténytől irtózik, s igen szereti a Cunctator
(halogató) szerepét játszani. Némileg igazolta e nézetet azon körülmény, hogy Omer
basa az oroszok ellen nyert számos győzelme
után a helyzet előnyeit a maga számára a
háboru további folyamában felhasználni képes nem volt.
A Krimiában folytatott hadjáratban
Omer basa és hadserege már csak alárendelt
szerepet játszott s a dolgok vezetését az angolok s francziák vették át.
E nevezetes hadjárat bevégzése után
Omer basa a török udvarnál egy ideig
kegyvesztett ember volt, azonban ez nem
sokáig tartott, s mai napig az izlam kardja
ö, s a magas portának egyik leghatalmasabb
védője s legbuzgóbb hive.
A mi külsejét illeti, magas, széles homloka elsö pillanatra a gondolkodó embert
árulja el s arczának egész kifejezése jellemszilárd, kemény katonát tanusit. Különben
egészen európai polgárisult modoru ember.

Madarak módjára.
Az idő már őszre fordult,
Erdő lombja gyérül. —
Magas fűszál virradatra
Megőszül a dértül.
Ki egy nyájas kort, szeretve
És dalolva végzé:
A madárnak szél- s esőben
Omlik egybe fészke.
A vidám, de kurta évszak
Elö^rzetével:
Szárnyasoknak fürge népe
Nagy-sietve fészkel.
Édes vágya teljesültét
Epekedve várja . . .
S alkot, épit hevenyében,
— Madarak módjára.
Ez, megszáll a zöld vetésben
S r ö g megett tanyázik,
Gyenge bástya, mely esőben
Könnyen széjjel-ázik.
S mit a szél is földre hajlít,
Elmetél a sarló:
Buza szára oly törékeny,
S ótalomra gyarló.
Az, lakást a kert zugában
Csak közeire néz ki,
Nincs gyanuja, mely lakatlan
Tájra menni készti.
Erősségül hordva tüskét,
Kényelemre pelyhet:
Megvan a lak, — benne minden
Megvan, a mi kellett.
Uti sár a fészke ennek,
S nem törődik avval:
Hogy a melyre felragasztja:
Magas, ódon a fal. —
Annak, jó a tó vizére
Törve hajló gyékény,
Hányatván a szél s dagálynak
Vészes, csalfa kényén. —

Az idő már őszre fordult,
Nap világa hűlve;
Bús az élet arcza, gyorsan
Omlik össze műve.
S a madár, bár lássa fészkét
Eltiporva földig:
Építménye pusztulásán
Meg nem illctődik.
Mihelyt elmult a komor tél
S pezsg az élet árja:
Öt, az erdő, lombos ágán
Édesgetve várja;
Mihelyt a sziv hő, családi
Érzelemre gyulád:
Maga is, a maradék is
Könnyen rakhat ujat.
Gondja, tiszte nem soká tart,
S nincs szivére kötve:
A jövendő nemzedéknek
Bármi sorsa, üdve.
Felnövelvén a kiszállni
Nyugtalan családot:
Ennek ajkán nem leend ő
Átkozott, sem áldott.
A nyomort, a maradéknál
Nem tetézi szégyen:
Hogy az ősök alkotványa
Csorgó, düledékeny.
Nincs ok a kimultak álmát
Háboritni váddal:
Hogy megronták a jövendőt
Léhaságuk által. —
Az idő már őszre fordult,
A fa lombja sárgul;
Madárfészek elhagyatva
Lefordul az ágrul.
Meg-megzúdul a fagyos szél
Gunyoló nótája:
— Balga nép, a p e r c z n e k épit,
Madarak m ó d j á r a ! !
Tompa Mihály.

A Thurzó nádorok kora (1609 —1626).
(Történeti rajz.)
(Folytatás.)

Bethien Erdélybe érve, azonnal Kolozsvárra országgyűlést hirdetett, hol magát fejedelemmé választatván, a kormányt kezébe
vette. Ezzel Erdély tüzbe lángba borulva
vérzett sebeiben, a süvöltő viharban balsorsára hagyatva, egyedül maga állt Báthory,
egymást üzö ármánytól és cselszövény tői
környezve.
Thurzó, mint buzgó protestáns, a fegyverek zörgése közt is, inkább egyháza megerősítésén dolgozott, mint a már futva menekülő fejedelem megmentésén, ki ugy is
szálka volt szemében. Elküldé ugyan Forgách
Zsigmondot rakomázi táborából a fejedelem
segitségére, de ez inkább ellenség volt, mint
segitség. Mert midőn a török követek mentek
volna a töle küldött Forgách Zsigmondhoz,
Gönczre, hogy ha a fejedelmet segiteni
fogja, a béke köztük azonnal felbomlik, azt
felelte Forgách: az ő táborából való kiszállása, a fejedelemnek se nem árt, se nem
használ, a törököknek pedig ártalmára
semmi esetre sem fog lenni.
Igy állván végveszélylyel fenyegeti ügye
a fejedelemnek, Forgách és Erdődy vezetése
mellett egy igen fényes küldöttséget menesztett Bécsbe a megígért segitség sürgetése
végett, nagyszerü drága ajándékkal. *) Mind
*) Miféle ajándék volt ez, megérdemli, hogy az olvasó
közönség ismerje. Igy irja ezt le Ortelius: „Az'ajándék
állott arany-darabokból készült misemondó ruhából, melyen drága kövek és gyöngyökből volt kivárva a Szenthá-
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hiában, mert miután pénztárát a hajdúk
közt kiosztotta volna, kik ez alkalommal már nagy részint Bethlenhez csatlakoztak, nem maradt egyéb számára, mint
futásban keresni menedéket, azzal mentvén
magát balsorsában résztvevői elött: mind
ez azért történek rajta, mert hitt a nádornak és hü maradt a királyhoz.
Abaffi Miklós tokaji kapitány, a nádortól
és Forgách Zsigmondtól küldetve, csekély
segítséggel Váradon, hova a fejedelem menekült, hozzá megérkezett, kit a fejedelem
kitünő tisztelettel fogadván, gazdagon megajándékozta azon erős hit és bizalommal,
hogy még befog menni Erdélybe és ellenségeit ki fogja kergetni.
Az ármányos AbaíFi azonban a nemtelen
áruló Géczi Andrással egyetértve, elkezdték
a fejedelem legyilkolására a tervet késziteni.
Géczi azon álhirrel menta fejedelemhez,
miszerint rosz akarói azt költötték felöle,
hogy féltében Ecsedvárába akar menni, ennek következtében a felföldi hadak mind el
akarják hagyni. Tánácsolom azért — ugymond — fölségednek, hogy jöjjön a táborba
és mutassa meg magát, mert különben
veszve vagyunk. A fejedelem semmi roszat
nem gyanítva, hintóba ült és a várból kiment, utána tudtán kivül a hidakat mindenütt felvonván. Orgyilkosai: Abaffi Miklós,
a segítségül küldött tokaji kapitány, Szilassy
János és Nadányi Gergely főnemesek, Basa
János zászlótartó, Zámbó Balázs és több
bihari nemes lesben állva, hintóját megrohanták, és vitéz önótalmazása után gyáván
megölék október 27-kén 1613-ban*).
Halála fölött megoszlottak a vélemények,
magasztalásban és rágalmazásban. Hadai
jajgatva siratták; Szkender basa pedig, ki
még álmában is félt töle, rettegve bátorságát, vitézségét, hadszerencséjét, örömében
fütyölt és tánczolt. De nem kevesebb öröme
volt a magas papságnak is; mert, mint egy
akkori krónika mondja: „Elesvén Báthory
Gábor, a sok praktika által a pápista klérus
nagyobb szarvat emel és felette nagy szabadságot vesznek maguknak. Sőt a praktikához derékképen hozzája kezdenek ismét,
hogy a más confession lévőket extirpálhassák és ugyan deleálhassák." stb. (Erdélyi
történelmi adatok 3. kötet.)
Bethlen elöször is Kolozsvártt tartott
országgyűlést, hol mind a három nemzet
alkotmányos jogait s kiváltságait, a vallás
szabadságát, melynek mindvégig bajnoka
volt, megerősítve, minden megtámadás ellen
biztositá. Barátságos levelet intézett egyszersmind a nádorhoz is, melyben szivélyeromság s 80,000 forintra beesültetett. Ezt követte egy
szép fekete kócsag forgó 6000 tollal, melyek két arasznyi
széles drága kövekkel valának megrakva, és 12,000 forint
értékü volt. Ezt felváltotta egy 10,000 forintot érő szablya, melynek hüvelye tiszta arany és gyémántból készült.
Lent a várpalota udvarán 12 drága fekete ló állott, melyeknek szerszáma fekete bársonyból, aranyozott boglárral ragyogott. A lovak sörénye közt a fej közepén, egymás ellenében egy oroszlán szarvorru valának ezüstből és aranyból,
ugy szintén az orrszalagoknál két kis arany és ezüst oroszlán ragyogott. Három kocsis tartá ezen lovakat dupla zöld
tafétbaöltözködve, magyar kalapjaik mellé fehér puggarts
tollak valának feltüzve, és a fejedelem czimere, 3 farkasfog.
Végre volt egy szép török ló, arany sárga lábakkal, szerszáma gazdagon aranyozott ezüstből állott, hátán pedig a
nyereg vörösbársonynyal volt bevonva, zabiája pedig drága
kövekből és gyémántból készült. Jobb oldaláról egy arany
és ezüsttel kivarrt palást függött lefelé, és ezek igy felkészülve 20,000 forintra becsültettek.
Cs. Zu.
*) „Már egyszer a pápások, mivel a tulhatalmaskodni
akaró egyháznagyokat rendre utasitá, kik abban a véleményben voltak, hogy kár eretnek embernek erdélyi fejedelemséget viselni, 1610-ben meg akarták ölni Báthory
Gábort. De egy inas ezt megjelenté a fejedelemnek, ki is
felöltözvén, lóra ült, meghagyva embereinek, hogy vigyázzanak. Ezt észrevévén a pápás urak kéme, hirül adá a
gyilkos szándékuaknak, hogy tervük tudva van a fejedelemnél. Ezek megijedve szétfutottak egy részben, némelyek
pedig elfogatván, törvény szerint megöletének." (Erdélyi
történelmi adatok 3-dik kötet.) Sokan Magyarországba is
menekültek, de hiteles irók szerint a fejedelem többszöri
sürgetéseire is, Thurzó nádor nem adta ki. — Cs. Zs.

sen kérte, hogy kölcsönösen a jó atyafiságot
és szomszédságot fentartva, élvezzék annak
minden megháboritás nélkül a haza javára
termő gyümölcseit. — Megkereste továbbá
nemes és erélyes hangu levelével a rendeket
is, és a szatmári parancsnokot, kinek tudtára adá, hogy Ecsed és Huszt várai nem
tartoznak a császár és király birtokához.
Mátyás tanácsosai azonban, különösen a
papi elem, mely még Báthorynál is csattanóbb ostorát látta benne, az uj fejedelemre
kancsal szemmel nézve, azt tanácsolák a
királynak, hogy töle a fejedelmi czimet
megtagadva, csak is oly föltétel alatt ismerje
el fejedelemnek, ha kötelezi magát azon
pontok megtartására, mik a nádor és a volt
fejedelem közt köttettek.
Lehet gondolni, mennyire sértette ez a
nagylelkü fejedelmet, annál is inkább pedig,
mivel alattomos fondorkodás vette kezdetét
személye ellen, mind Erdélyben, mind pedig
Magyarországon. Azok ugyanis, kik a meggyilkolt fejedelemmel tartottak, boszut forralva a gyilkosok ellen, titokban Bethlen
ellen is izgattak. A gyilkosok főnökei csakugyan meglakoltak; mert a medgyesi toronyból, hova menekültek, nyakra-főre lehányattak, de azért a titkos izgatás még sem szünt
meg.
Ennek következtében a török császár
egy hosszu levelet intézett a bécsi udvarhoz,
melyben roszalva az uj fejedelem elleni
izgatást, Huszt és Újvár, Nagybánya és Tasnád erőszakos elfoglalása ellen tiltakozik, a
zsitvatoroki békét tartván ez által megsértve.
A szultán levele folytán a király Linczben országgyűlést tartott, a magyar- -és
erdélyországi bonyolult ügyek elintézése
végett. Ugyanezen tárgyban a nádor is országgyűlést hitt össze Pozsonyba, a király
rendeletéből; még pedig azért 1-ször, mit
feleljenek a török császárnak; 2-szor a 20
évig kötött béke fenntartassék-e minden
pontjaiban? 3-szor Magyarország és Erdély
viszonyai a régi állapotban hagyassanak-e?
Nehány napi tanácskozás után a magyar
rendek - - Forgách Ferencz bibornok kivételével *) — egy küldöttséget neveztek ki a
királyhoz, melynek tagjai ezen főemberek
valának, ugymint: Náprágyi Demeter kalocsai érsek, Lépes Bálint nyitrai püspök,
Révai Péter turóczi főispán, Dirnitrovics
Péter zágrábi püspök, Eszterházi Miklós,
Lakner Kristóf, Milith Vitus, Sándor János,
Malenith Miklós, kik is okt. vége felé Linczbe
érkeztek s ott a török viszonyokra vonatkozólag egy pompás beszédben adták elö utasításukat, melyben leginkább Magyarország
érdekeit tárták szem előtt.
Beszedőket e szavakkal végezték be:
„Ha tehát Magyarországon kivül, egyik
vagy másik társországnak kedve volna a
török ellen hadakozni, mi azt maga szabadságára hagyva, fegyvereinek csak szerencsét
kivánunk. De Magyarországot senki kedve
és érdekéért, mint már ez rovásunkra sokszor történt, még pedig csak amugy Isten
nevében, csaták szinhelyévé tenni sem most,
sem jövőben nem engedjük." _
Ez a beszéd — annál is inkább, mivel
mind a pápától, mind a spanyol királytól
megígért segély reménye még csak kilátásban is meghiusult — annyira lehangolá a
Róma és Madridra néző tüzes szemeket,
vakmerő képzelödéseket, hogy ezek csak is
a békére lettek hajlandók. A megállapitott
*) „Forgách Ferencz bibornok okt.7-kén halt meg, fia
volt a tekintetes nagyságos vitéz keresztyén Gymesi Forgách Simonnak, ki felnövekedve, pápistává lett, mivelhogy
az Isten édesatyját több fiákkal is — 10 gyermeke volt —
áldotta vala, és gondolja vala, hogy az atyja kevés jószága
az atyja halála után sok részre oszlana, tehát ó neki kicsiny
urasága lenne a kicsiny jószágocska után." (Erdélyi történelmi adatok 3-dik kötet.) — C». Zs.

föltételek ezek valának: Magyarország és
Erdély viszonyai a régi állapotban maradnak ; Bethlen a bécsi és zsitvatoroki békekötést elismeri, Magyarországból azon részeket, melyeket elődei birtak, meg fogja nyerni;
a királylyal egymást, minden kültámadások
ellen ótalmazni fogják, a török kivételével.
Ezen pontok azonban, mint látni fogjuk,
csak addig birtak állandósággal, mig egy
hatalmasabb erö semmivé nem tette azokat.
Az alkudozások alatt két nevezetes eset
adta elő magát, sőt egy harmadik is hozzájárult, mely igen nagy horderővel birt.
Istvánffy, egykori nádori helytartó, nagy
történetbuvár, a haza nagy sajnálkozására
meghalt; az esztergomi érseki méltóságra
pedig a protestáns szüléktől származott
nagy hirü és nevü Pázmány Péter emeltetett.
Mindezeknél azonban, eredményeiben fontosabb volt Forgách Zsigmondnak a kassai
gyülésben tett azon elhirtelenkedett merész
nyilatkozata a király nevében, miszerint ez
csak is azon föltétel alatt kötött békét a török udvarral, hogy a hajdúk, és igy a protestánsok egyik szép erős magva, minden
szabadalmaik és kiváltságaikról lemondva,
fegyvereiket letegyék, szántsanak, vessenek,
mert különben egész tömegben meg fognak
semmisittetni. Ezen akarva, nem akarva tett
nyilatkozatát Forgáchnak, a gyülésen jelen
volt tekintélyes főurak hallván, nyilvánításáért köszönetet szavazának és felírták olvasható betükkel emlékezetük könyvébe. A
komoly és elsötétült arezvonásokat látva
Forgách Zsigmond, megrendült szivében,
megbánta, hogy a különben is vigyázó
oroszlánt, őrködésre hivta fel; annál is inkább megbánta pedig, mivel azon elem
főnöke, Pázmány Péter, melynek ügyében
most ez egyszer nem simán müködött, megholt bátyja jószágait és minden ingóságát,
mielött a gyűlésből hazaérkezett volna, elfoglalá és magáénak nyilvánitá. Mondták is
a más nózetüek: „a ki másnak vermet ás,
maga esik bele."
Az ünnepelt érsek széke elfoglalásával
egyházi téren, mely maga után voná a politikait is, azonnal kezdetét vette a protestánsok elleni izgatás A magas papság, a
jezsuiták által mindent elkövetett, hogy az
ugynevezett quarták és octávák a protestáns
lelkészektől elvétetvén, a rom. kath. plébánusoknak adassanak.
A papi elem minden menyegzői ünnepélyt, lakadalrni összejöveteleket — a magasabb rangu uraknál egészen kics'nált terv
szerint — arra használt fel, hogy a protestánsokat zaklatva, vagy a római egyház
kebelébe visszavigye, vagy végkép megsemmisitse. Söt Homonnai György, ez a nagyravágyó, tulbuzgó ur segittetve mind a honi,
mind a római egy háznagyoktól, már utkészen is állt zsoldos hadaival, hogy Erdélybe
törve, Bethlen Gábort életétől megfoszsza.
Leginkább meg akarta pedig a fejedelem hü
tisztelőjét, Perényi Gábort nyerni, kalandos
terve támogatására, s e végett mind időt,
mind pénzt pazarolva vesztegetett, de mind
hiába; mert ezen nagy ember, a többszöri
megkisértés fonalát végkép keresztül akarván vágni, azt mondá az őt a császár legma
gasabb kegyével ámitani akaró Homonnaiféle uszályhordozóknak : Magyar ember
vagyok, a magyar vendégeket szeretem, de
az alkalmatlan tolakodókat kerülöm. Elődeim
sem voltak árulók soha, én sem vagyok, nem
is leszek, jóltevő uramat nem árulom el stb.
Ugyanily választ nyertek a zempléni
gyülésben is, hol fegyvert fogni Forgách
Zsigmond zászlója alatt 100 forint birsággal,
mindenkit fenyegetve fölhívtak s a többi
megyékhez is e szellemben felhivó-levelet
bocsátottak. A vármegye elhatározá, hogy a

béke minden pontjaiban szigoruan megtartassék és senki a megyék közül föl ne üljön
a fejedelem ellen, söt világosan megmondák
hogy a fejedelemnek igaz ügye van.
Mind az ily és több ezekhez hasonló tiltakozások daczára is azonban, a fejedelem és
az általa képviselt ügy ellen a titkos és nyilt
izgatások hol itt, hol amott folyvást tartottak. A fejedelem, ki épen Kolozsvártt gyülésben volt, mind ezt jól tudta, és az ellene
forralt ármányt megsokalva, azt mondá
hiveinek: „Tréfa ide, tréfa oda, mindennek
megvan a maga határa. Az ügy, mely Magyarországon nyomatva van, mindnyájunk
ügye, a protestáns egyház kormányzati szerkezetének zaklatásával, országunk és ennek
alkotmánya is veszélyeztetve van." Nemes
öntudattal felállva ülőhelyéből, pompás övét
derekán, melyről drága fegyvere függött,
lefelé forgatá, mi közben fegyverét illetve,
azt kérdé nyilt homlokkal: követnek-e engem,
uraim? Mire a gyülés, mint egy ember fölállva, hangos tetszéssel mondá: Mindnyájan
szivben-lélekben nagyságodé vagyunk! —
Ez történt nov. utolsó napjaiban, 1616-ban.
Ugyanez alkalommal terjedt el hire
Thurzó György nádor halálának mind a két
hazában, deczember hava elsö napjaiban.
— Helyébe nádornak Forgách Zsigmond
választatott, és a folyvást bonyolultabbá
vált ügyek tisztába hozatalára Pozsonyba
1617-ben deczember havára országgyülés
hivatott össze, már II. Ferdinánd kormánya
alatt.

__

(Folytatás k6v.)

Három helyreigazítás néhai Majláth
János gr. halálára nézve.
Jelen soraimnak a „történelmi, igazság" nevében kérek helyet a „Vasárnapi Ujságban",
melynek egy-két hibás adata szolgál felszólalásom
okául.
Az érzelmek oly sajátságos vegyületévej,
melyet egyhamar nem tudnék jellemezni, el szoktam mélázni a „Vasárnapi Ujság" azon közlései
során, melyeknek czime „Nagy kort ért embereink"
stb., s mely sor egyelőre be van fejezve.
Annyi közelebbi s távolabbi ismerősöm nevével találkozám e közlésekben, hogy folytonosan
növekvő részvéttel olvasám az egyes adatokat.
Sírkertben, egy nemében a pantheonnak véltem
jártatni szemeim, azon leverő érzés nélkül, melyet
a sok helytelenség látása a sírkertek látogatójában gerjeszt.
Igy elmélkedve vagy inkább elmerengve jártam számról számra. Igy jutottam el a 260 szám
alá, hol néhai Majláth János gróf és történetíróról
mondatik, hogy 1786 ban született és 1848-ban
halt meg, tehát hatvankét éves korában.
Ezt én másképen tudom, s mint már emlitettem , a történelmi igazság nevében kérem jelen
soraim közlését; annál inkább, mivel történetíróról van szó; névszerint olyan történetíróról, kinek
épen az egyes adatok megtartásában erős emlékező tehetsége képezé egyik kitünőbb történetírói
tulajdonát, s kire nézve hibás adatokkal találkoznunk, miket ő maga már helyre nem igazithat,
csaknem a sors gunyjának látszik.
Tegyük meg e helyreigazítást a meghalt irányában mi élők, a mennyire tudomásunk szük
köre terjed.
Hogy néhai Majláth János gr. 1786-ban született, az áll. Hozzá tehetjük, hogy született Pesten, okt. 5-én, mint fia Majláth Józsefnek, a volt
államminiszternek, kinek első neje, Bossányi Anna,
tizenhárom gyermeket szült, a második, gr. Sándor Anna pedig ötöt.
Kiki tudja, mily elme- és kedély-fejlesztő
körülmény a müvelt emberek gyermekeire nézve
az, ha sokan vannak a testvérek.
Majláth János már fiatal korában adta magát
a tudományokra, főleg a történelemre, s nem csak
olvasott, hanem irt is. Ez által azon körökben is
keltett figyelmet maga iránt, melyeket a czim és
rang nem sokat érdekel. Irodalmi munkássága,
névszerint németül irt magyar mondái- és regéinek (Magyarische Sagen und Mahrchen) magyar
kiadása hozta őt levelezésbe Kazinczy Ferenczczel is, kiről tudva van, mennyire buzgott minden jóakaratnak s minden tehetségnek tért nyitni
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a munkások gyer népességű, de az ujonnan jelentkezők iránt még sem mindenkor előzékeny körében.
Nekem a gróf, mint nagp-ugróczi birtokos,
földim vala, s ott lakó családját régóta személyesen ismervén, ő iránta, kit soha sem láttam, olyas
valamit éreztem, a mit nevesebb és minket különben is érdeklő ismeretlenek iránt szoktunk. Vágytam volna őt látni s hallani, hogy összehasonlíthassam azon képpel, mely felőle gyermekkori emlékeim közt bennem élt s velem ugyszolván nőtt.
Ennyi érdek valaki iránt, meglehet, hogy
nagyon kevésnek fog tetszeni. Nálam ennyi is elég
volt arra, hogy midőn tragikus halála hirét vevém,
ugy bánkódjam fölötte, mintha bármi közel ismerősöm volt volna, mi ismít elég volt arra, hogy
halála ideje, legalább megközelitőleg,emlékemben
maradjon.
A boldogtalan grófról tudva van, hogy őt
érte a megtiszteltetés, a bajorországi herczeg
Miksa fenséges leányának, Erzsébetnek, midőn
felséges uralkodónkkal, Ferencz József osztrák
császár Ő Felségével jegyben járt, mint leendő

rint gr. Majláth János és egyetlen leánya 1855-ben
jan. 3-án keresték é3 meglelték halálukat a starnbergi tóban.
E szerint Majláth János 69 éves korában halt
meg, s nevének Inkey Ádám ur nagybecsü sorozatában a 203 és 204-ik szám között kellene állnia.
S ez volna az elsö helyreigazítás, melyre
vállalkozám. De mig ennek végére jártam, két
más hibát találtam, melyeket ezuttal szintén
helyre akarok igazitani. A „Magyar Irók" czimü
életrajzgyüjtemény ezeket mondja: M. J . 1848-ban
Bajorországba vándorolt, 8 Münchenben életszükség- és kétségbeeséstől zaklattatva, leányával
együtt az Izar hullámaiban keresett enyhülést,
pár perczczel azelőtt, midőn leányának gazdag
jegyese pénz-segedelemmel érkezek Münchenbe.
Az irodalomnak élt utolsó perczéig, s tetemes vagyonát is erre áldozta fel, mely midőn végkép elfogyott, élni sem nem tudott, sem nem akart."
Ugyanezt ismétli, az utolsó mondat kihagyásával
Nagy Iván „Magyarország családai" czimü munkájában, mind a két gyűjteményes munka a boldogultnak neve alatt
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Ismétlem, hogy jelen soraim közlésére a
„történelmi igazság" iránti tisztelet bátorított,
melyet csekélységben sem volna szabad könnyedén mellőzni.
Dr. Barsi József.

Szinkör a római császárok sirja felett.
Rómában a régi Marsmezőn, a régi Via Flaminia és a Tiberis folyó között egy tekintélyes
külsejü, palotaszerü ház emelkedik, mely még
kiválóbb figyelem tárgya lesz, ha szük udvarán
áthaladva, egy még nagyobb épület falait látja
maga előtt az ember, melybe belépve, tágas
amphitheatrum közepében találja magát.
Egy térés szinkör ez, melynek belseje egészen az uj divat szerint van fölszerelve. Nyugatról csinos kis szinpad emelkedik, hol — pénteket
kivéve — fél öttől nyolczig mindennap szini előadások tartatnak, vagy néha lovardává van az
egész átalakitva, s ügyes mének és ügyetlen bohóczok mulattatják benne a közönséget nyaktörő
ugrándozásaikkal.Körül, mint képünk is mutatja,

bejárat mellé, hihetőleg a később uralkodó csá- ez előttök szent madár, körűlröpkedte a máglya | ter, Kiss Lajos ur buzgalmának lehetett le
ezárok két nagy obeliszket állitottak, melyek kö- füstoszlopát,
gyobb részt köszönni, hogy az ügy annyira érlezül az egyiket 1587-ben V. Sixtus pápa a Maria
Ez időtől kezdve a császárok egykori sírhe- lődött, mikép 1861 augusztus havában az épület
Maggiore, — a másikat 1786-ban VI. Pius pápa
lyét veteményes kertnek használták; mig a mult első alapkövei lerakathattak.
a Quirinál mellett állittatta föl. E roppant épüA szinház a Czegléd-utcza elején,az u.n.Semletbe, mely a világ hetedik csodájának tartott a század végén Rómának e része nagy népesedéshalikarnassusi Mauzoleum óta egyedül érdemelte nek indulván, mulatóhelyet, szinházat épitenek a seyféle telken, nem ugyan a város főpiaczán, de
meg a Mauzoleum nevet, temetkeztek a római császárok temetőjének romjaiból. Csodálatos for- mindenesetre a legszebb és legtéresebb utczák
gandósága a sorsnak! Az első római császár sir- egyikén, a város középpontjához közel áll, a mi a
császárok Nerva idejéig.
ján, azon a helyen, mely egykor az ősapák komoly színházba járó közönség nagy kényelmére szolgál.
De e nagyszerü épitmény nem kerülhette ki tiszteletének tárgya volt, most idétlen bohózatok
A szinházi épület tervezője s eszközlője a
a középkor rombolásait; már Alarich belsejébe felett mulatnak az utódok. A régi dicsőséggel s
dicséretesen ismert pesti épitész Szkalnitzhy Anhatolt, kincseket keresve. Az ő ideje óta nincs e régi hatalommal együtt elenyészett a fényes épütal. A szinház homlokzata, mint rajzunk is mucsászári sírról említés sehol, egész 1241-ig, midőn let is; előbb vár, majd zöldséges kert lett a csátatja,
arabbal vegyes bizanti modorban, kellemes
az üldözött Colonna család, Olaszország egyik szárok sirja, mig ép állapotban megmaradt alapbenyomást
okozó diszszel s szép arányokkal van
legtekintélyesebb családja, e falak közt keresett
kövein , a képünkön is látható Correa-szinkört kivivé. A belső kényelmet és elrendezést tekintve,
menedéket; de ostrommal bevették s az egész
épittette a régi emlékek iránt kevés fogékony- bármely nagyobbszerü szinházzal is kiállja a verépületet földulták, ugy hogy csak a körépület
•*
senyt; az előcsarnok, gyülde (foyer), folyosók
falainak alapkövei maradtak meg. A Colonnák sággal biró utókor.
s egyéb helyiségek, lépcsőzetek, a nézőtér és
elhagyták Rómát s a Mauzoleum sokáig romokszinpad oly öszhangban állanak, s oly szerencsés
ban hevert.
tapintattal vannak elhelyezve, a minőt az épité-

Szinkör a császárok sirboltja felett Rómában.

magyar királynénak is, előadásokat tarthatni kö
zel ezeréves európai életünk fényben és árnyban
oly gazdag és oly gyakran, oly meglepőleg gyorsan változó történelméből. E tisztét, a mennyire
emlékezem, 1853-ban öszszel kezdte s tavaszig
folytatta. Ebböl világos, hogy halála nem eshetik
1848-ra, sem élete 62-ik évére.
Adataim szerint Majláth János halála emlékemben sem 1848-ra, sem 1854-re nem illik, mert
ennek tavaszán még folytatta előadásait, ellenben,
mikor 1856-ban ismét Nagy-Ugrócz táján jártam,
csak megerőeittetni haliám a gyász esemény hirét,
melyet már posonyi ismerőseitől megtudtam volt,
kik a kettős halál idejét 1855-nek elejére tették.
Még most is emlékezem, miiy borzaim it keltettek egy akkori ismerősöm szavai bennem, midőn mondá: „csak képzeld a rnár koránál és
inséges állapotánál fogva is fázékony öreg grófot
s hozzá oly érzékeny leányát Jenát az év első
napjaiban a starnbergi tónak jéggel boritott partjain!"
Ezen emlékeimmel összevágnak azon irott
kútfők is, melyek kezeimnél vannak, s melyek sze-

Itt a halál éve nincs szorosan meghatározva,
a helyre nézve psdig tévedés van. Mert hiteles
kútfőim szerint nem az Izar folyó, hanem a starnbergi tó hullámaiban kerestek nyugalmat a böl
dogtalanok, azon starnbergi tóban, melynek partjain több gyönyörü várlakon, parkon, villákon és
kerteken kivül, reményök egyik csillámló horgonya, a kedélyessége ről hires Possenhofen áll.
A harmadik hiba, melyre itt caak mellesleg
figyelmeztetek, a Pierer-féle Egyetemes sz Hárban
áll, hol mondatik, hogy Majláth János a magyar
udvari kanczellária tanácsosa é3 országbíró volt,
ezen helyét azonban 1848-ban elvesztette. Erről
már sem élő, sem irott emlékeim nem tudnak semmit, s a nevezett szótár czikkének iróját szemlátomást a név hasonlatossága ejtette tévedésbe, a
mennyiben 1839 tői fogva csakugyan Majláth viselte 1848-ig az országbírói méltóságot, csakhogy
nem Majláth János gróf, hanem egyszerüen Majláth György, a mostani nagy reményű udvari
kanczellárnak édes atyja, ki fölött 1863-ban jan.
17-ikén oly szép emlékbeszédet mondott ő irni.
Lonovics József.

ülőhelyek vannak egymás mögött fokozatosan
emelkedő sorban, mig legfölül fedett páholyok
kínálkoznak a jelenkor Ízlésének megfelelő minden kényelemmel.
Távolról sem gyanitaná az ember, hogy midőn e helyre lép, a régi klasszikus kor egyik
nagyemlékű földén tápod. E hely, mely most a
vidám jókedv és mulatság színhelye, egykor
Augu8tus Caesar sírboltja s a régi római császárok temetkező helye volt.
A római köztársaság végső szakában a gazdag, fényűző nemesség roppant épületeket emelt
temetkezési helyekül; Augusztus császár pedig
olyat épittetett maga és családja számára, mely
az addigiakat mind fölülmulta. E czélra a Marsmezőt szemelte ki, közel a Tiberis parijánál, hol
225 lábnyi átmérőjü köralaku épületet rakatott,
kőből, melynek belseje márványlapokkal volt kirakva. A kör alaku épület közepén egy kupolával
fedett kerek nagy terem volt, s ebben körül
13 sírbolt. A boltozatot örök-zöld fákkal beültetett domb födte, melynek közepén Augustus
Caesar óriás bronz szobra állott. A délnek fekvő
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A belső épület romjairól még
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A debreczeni szinház megnyitása.

szét legujabb haladásától várhattunk. A szinház
szabad téren áll, melyet az utczától vasrostély
(1865 okt. 7-én)
választ el, s köröskörül diszes park fog körülvenni.
A nagy előcsarnokba külön jutnak be a kocsin, s
A mit évek óta óhajtottunk s a miről már külön a gyalog járók. Minden tolongás kikerülannyit irtunk és beszéltünk, végre örvendetes hető; az előcsarnokban jegyet váltott közönség
ténynyé vált: a debreczeni állandó szinház, a kényelmesen oszlik szét a külön bejárásokon g
muzsák ezen diszes uj csarnoka, október 7-én lépcsőseteken a földszintre, az egyes emeletekbe s
ünnepélyesen megnyittatott.
az erkély-ülésekre. A kényelmes páholyok mindeEzen szinházi ügy állásáról, az uj szép épü- gyike egy-egy kis előszobával van ellátva. A nélet elsö keletkezéséről, az épités menetéről lapunk zőhely az egyes emeletekkel együtt mintegy 1800
olvasói folyvást értesülve voltak s most beérhet- nézó befogadására van számitva.
jük azon rövid jelentéssel, hogy a várva várt nap
A mi a szinház egyes díszítéseit illeti, e részvégre megérkezett.
ben is ízlésről tanuskodik a muzsák ez uj hajléka.
A szinház, melynek szükségét régóta érezték A külsö homlokzat szobormüvei között ott állaDebreczenben s melynek felépítésére évtizedek nak Vörösmarty, Kölcsey, Kazinczy, Kisfaludy,
óta történtek előkészületek s folytak a tervezések, Csokonai és Petőfi szobrai s a párkányzat felett
az 1861. évi rövid alkotmányos időszak alatt lett a dráma és népdal allegóriái alakjai foglalnak hekomoly figyelem s határozott akarat tárgya. Az lyet. Ezek,valamint a belsö kisebb szobormüvek.
akkori erélyes és köztiszteletben álló polgárm"?s- I Marsalko pesti szobrász műterméből származna,k
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A nézőtér, melyet gáz világit meg, három emeletből áll, az egyes emeletek öntött vasoszlopokon
nyugosznak. Az élénk szinekkel kifestett belsö
falak díszítése Koch pesti épitész érdeme, e festéseüet s aranyozásokat Teichert vezette. A kőmüves munkákat Vécsey debreczeni építőmester, az
asztalos munkákat Szabó budai asztalosmester
készitette. A szinpad igen térés, sokkal nagyobbnak mondják a pesti nemzeti színházénál, s a gépészet ujabb kellékeihez van alkalmazva. A szinpadi diszitményeket s gépezetet az e téren ismeretes Mühldorfer szakember intézte. Akusztikai
tekintetben is sikerült az épület, ugy hogy a nézőtér minden részén a müködő szinészek minden
szava tisztán hallható.
Az ünnepélyes megnyitó előadásra okt. 7-én
Katona József jeles nemzeti tragédiája „Bánk
bán" választatott. Ezt megelőzte egy, Jókai által
irt programm, melyet Jókaihé szavalt el. Ezenkivül az ősmagyar jelmezbe öltözött szini személyzet a nemzeti hymnust énekelte el, melynek
végsorainál bengaliai fény ömlött el a szinpad
érdekes esoportozatára. A nagy számmal egybegyült városi és vidéki közönség lelkesedése e helyen érte tetőpontját.
Azóta szakadatlanul folynak az előadások,
melyeknek folytonos"jó sikert kivánunk. Szivünkből óhajtjuk, hogy a debreczeni uj szinház a nemzeti irodalomnak, művészetnek és jó ízlésnek
igazán állandó, sikerben és részvétben gazdag
iskolája legyen! Bár mindenkor csak örvendetes
hireket kaphatnánk ez uj intézet folytonos emelkedéí-éről s a debreczeni közönség pártoló részvétéről !

adja olyanokért pénzét, s annálkevésbbé, miután
a törésnek nagyon is ki vannak téve s munka
közben reá nem igen sok óvatosság fordittathatik.
A pipagzárak készitése sem kevés esztergályosnak ad folytonos munkát. A valódi török
megyfaszárak legkitűnőbbek, s huzamos használat, de tisztán tartás mellett kellemes szagot kapnak a dohányfüsttől. Hazánkban a dohányzacskók,
különösen a czifra kostökök nagy szerepet játszanak, ez utóbbiak inkább az alföldön, hol a pipábóli dohányzás a felsőbb ranguaknál is átalánosabb, mint a Dunán tal. A gyöngygyei kivarrt
dohányzacskók nem tanuskodnak oly eredetiségről, s nem is oly kedveltek, legfeljebb egyik vagy
másik szerelmes lányka lepi meg imádóját egy

egy ott élő hazánkfia bennünket nem rég tudósított, nagyon is alászállott s tfc'bbé nem oly keresett, mint volt azelőtt. Azon legyünk tehát, hogy
e hibát rövid idő alatt helyreüssük s hírnevünket
külföldön ez irányban is megőrizzük.
A mult évben Németországban, különösen
nehány előkelőbb nő a szivardarabok összegyűjtésére egyletet tervezett, melynek czélja volt az
összegyűjtött szivarokbóli burnót készitése, s a
befolyt árból a jövedelem" nagysága szerint meghatározott számu árvák neveltetése. A czél valóban nemes, és kivitele, hahogy a tisztelt inditványozó nők az ügyet erélyesen felkarolták, könnyen
létesíthető.
Végül megemlitendőnek vélem a kevésbbé diszes és az egészségre nagyon is káros befolyással
biró, s hazánk egynémely vidékein a nép alsó rétegénél szokásos bagózást. A dohányban ugy is
van egy neme a méregnek (ugynevezett nicotin),
mely különösen megnedvesités által válik közlékenynyé, s a test belső részeiben könnyen bélgyuladást okozhat, miért is örvendenénk, hahogy
ezen ocsmány szokást, mely az ember szájának
kellemetlen, kiállhatlan szagot kölcsönöz, mielőbb
az elhagyott s elavult szokások között láthatnék.
Beliczai Elek.

olyannal.
Nem csekély szerepet játszik a dohányzás
világában a pipaszárak készitéséhez szükséges
szarucsont (ugynevezett csutorák és szoros értelemben vett szopókák) valamint a borostyánkő
is. Mert jóllehet, hogy a pipaszár ezek nélkül is
megtehetné a szükséges szolgálatot, de az emberségnek már vérében fekszik mind annak megszerzése, a mi nagyobb élvezetére szolgál. A borostyánkő a luxus-czikkekhez tartozik, eredeti tisztaságában nagyon drága, és igy átalános használatnak nem örvend annyira, mint a közönséges,
szarucsonttal ellátott pipaszárak, a melyek a
A keszthelyi országos gazdászati s
mellett olcsók, czélszerüek s a fogakat nem rontják annyira, miután nem nagy keménységük van.
erdőszeti tanintézet.
Ugyanazért nem ajánlhatók a közönséges, és
kemény csontból készitett szopókák, melyek legEzen legközelebb megnyilandó uj intézet
inkább szivarszopóknál fordulnak elő, mert ezek igazgatója, Péterfy József ur, egy hivatalos értesifolytonos s éveken át való használása a fogak tést bocsát közre a lapokban, melynek a gazdaromlásának rovására történik.
közönséget érdeklő főpontjai a következők:
Az osztrák birodalom terén fekvő legnaMiután a keszthelyi országos gazdászati s ergyobbszerü dohánygyárak közé tartozik: a kassai, dészeti tanintézet tanárai, ugy mint az igazgatón
A dohány.
hainburgi, ugy a pesti is stb. Emlitettük fenn, kivül, ki egyszersmind gazdaságtani főtanár , si(Vége.)
hogy a dohány e birodalomban U egyedárusság peki Balás Árpád gazdaságtani, Tormay Béla
A szivarkészités csak a 18-ik század utolja tárgyát képezvén, az évenkinti termesztvény, a állatorvosi segédtanárok, Soós Mihály premontrei
felé találtatott fel, s különös divatba csak száza- tilalom áthágásának szigoru fenyítése, s az el- áldozár, a természettan s magasb számtudomádunk második harmadik tizede után jött. A szi- csempészett dohány elkobzása mellett, a termesz- nyok tanára; felső szopori Tóth Ágoston, a földvarozást szándékom levén alább érinteni, itt át- tésre engedélyezett egyénektől a kormány által mives-iskola tanára, s az intézeti gazdaság kezetérek egyéb oly tárgyakra, melyek a dohányozás- meghatározott beváltási összeg mellett átszolgál- lője; Rozenbacli Ignácz intézeti kertész, a gyüsal szoros kapcsolatban vannak. Ilyenek ugyanis tatandó. A dohánytermesztés felette nagy gondot mölcsfatenyésztés és haszonkertészet gyakorlati
első helyen a pipák. A dohányzás első bölcsőjében igényelvén, a reá forditott munka, költség és fá- betanítására már legkegyelmesebben kinevezve
nem történt pipákból, legalább nem oly sajátságos radság csak ugy eredményez valamely kárpót- vannak (az erdészeti rendes és segédtanári állos a czélnak megfelelő pipákból mint jelenleg, a lási összeget, hahogy a termesztők a levelezés, mások betöltésére uj pályázat levén elrendelve) :
miért ezen téren is nagy haladás történt. Mainap felfűzés, szárogatás és csomózáskor arra oly az intézet f. évi november I-ső napján meg fog
nagyszerü gyárak állanak fenn, melyek kizárólag figyelmet forditanak, hogy (azonban a dohány nyittatni.
Az intézet czélja: a gazdasági pályára kéés roppant mennyiségü pipákat, a legtarkább minősége is tekintetbe vétetvén) minél előbbi
alakzatokban gyártanak, s a pipákkali kereskedés osztályba, tehát minél nsgyobb beváltási összeg szülő ifjakat, mint leendő birtokosokat, bérlőket
nem épen a legutolsó foglalkozásmód egyiket lefizetése me lett adathassák át. A roppant meny- vagy gazdatiszteket, jövendő hivatásukra időképezi. Tekintve a pipák anyagát, melyből azok nyiségü dohány tehát ezen emlitett gyárak által szerinti tudományos szakképzéssel a gazdásiatban
készittetnek, hazánkban eJső helyet foglal el a hi- évenkint feldolgoztatik, s belőle — a dohány mi- ugy mint az erdészetben, alaposan előkészíteni.
res selmeczi pipagyár, hol az évenkinti gyártás nősége szerint, különféle metszetü (rendesen a Azon ritka természeti előnyöknél fogva pedig,
több millióra megy. Mindenesetre az anyag az, terniési hely szerint elnevezett) dohány, ugy szi- melyekkel bir az intézet, közel és távolabb vidéke
mely a jó sikert előidézi, bár ugyan a készités- varok és burnót készittetnek. A gyakran idegen a szőlőmivelés üzletére, szintén egyik kitünő felmód és a pipák kiégetése is nagy gondot és csint elnevezés alatt, minthosszu metszetü 6 kros török adatának ismeri a hazai borászat előmozdítására
igényel. — Az ugynevezett debreczeni makra- dohány stb., előforduló dohány és szivarok bel- teljes sulylyal hatni, ugy az elméleti mint a gya^
pipák nagyon kedveltek és tartósak, s különösen földiek, s csak a gyártás alkalmával tétetik némi korlati oktatás utján.
a falusiak nagy előszeretettel viseltetnek irán- pótlék hozzájuk valódi külföldi dohányból, a mint
Főfelügyelet és igazgatás. A keszthelyi or~
tok. Dunántul Pápán gyártanak meglehetős erős péld. a portorico, cuba, cabannos stb. szivarok szagos gazdászati s erdészeti tanintézet a vel&
pipákat. A gypsz pipák, melyek olcsóságuk által gyártásánál ezen e-et fordul elő, vagy gyakran kapcsolatban levő földmives iskolával együtt, az
örvendenek különös keletnek, valamint a vasle- éuen semmi pótlékot sem kapnak, s mind a mel- ország főkormányszékének legfelsőbb felügyelete
mezzel ellátott fapipák — melyek ugyan az eltö- lett azon boldogitó öntudattal szivjuk az illa- alatt áll. Az intezetet közvetlenül igazgatja és.
résnek nincsenek ugy kitéve, — az egészségre tos havannát, mintha melegiben épen csak most vezeti az igazgató; elnöklete alatt határoz és itél
nagyon is káros befolyással vannak, valamint a nyomták volna Havannából kezünkbe, pedig a tanári testület a tanulók felvét- le s a bizonyítmeglehet, hogy leveleit Verpeléten Julcsa gondos
roszul kiégetett cseréppipák is.
kezei ápolván, a hainburgi vagy kassai szivar- ványok kiállítása iránt és a tanügyet illető minA pipákról bátran elmondhatjuk, hogy azok gyárban Anka művész ujjai adták neki azon den dologban, valamint a feltünőbb fegyelmi esea divat rablánczainak vannak alávetve. A legkö- alakot, melyben Pesten Medetz ur dohány tőzsdé- tekben.
Tantárgyak s a tanítás segédeszközei. Amazelebb lefolyt évek mozgalmai alatt láttunk na- jébe eladás végett került. A dohány-gyárakban
gyainknak átalában alig megközelitő arczké- sok száz egyén nyer foglalkozást, s ezáltal kere- zok: a) az alap- és segéd-, b) a gazdászati a
erdészeti szaktudományok. A tudományos oktatás
peikkel (s rendesen neveik aláirásával) ellátott setmódot.
segédeszközei pedig: a mennyié ég- és természetpipákat, hogy ezáltal is a kegyelet jobbjai
A szivarok készitése, a mint említem, csak a tani készülékek; a felállítandó végy- és gazdairánt emlékezetbe hozatva, jobb keletnek örvendjerek, a mi azonban csak a kalmárvilág mindent 18-ik század utolja felé találtatott fel, s a szivaro- sági műtani műhelyek; állát-, növény- ásvány- és
kizsákmányoló furfangosságáról tanuskodik, a zás a dohányozást felülmulja, először mert nem jár gazdasági eszköz 8 gépgyüjtemények, könyvtár.
mint ez egyéb tárgyaknál jobb kelendőségért annyi bajjal, de másodszor illedelmesebb is a
Gyakorlati oktatásra szolgálnak: az intézet
nagyjaink ozége alatt árult czikkeknél is elő- pipábóli dohányzásnál. A valódi külföldi szivarok saját gazdasága; füvész, konyha, gyümölcsfafordul, (mint p. egy tekintélyes magyar város- nagyon kellemes illatuak, de sokba is kerülnek. kertje ; különösen pedig Keszthely urának, mlgoa
ban olvastam 1861-ben egy valóban botrányt Valamint a borban az ó-t, ugy a szivarokban is gr. Festetics Tassziló cs. k. altábornagy ur engeokozó piszkos ke rcsma ajtajára száz-meg száz a régi és jó ezárazakat szeretjük, mert nincs kel- délye mellett, a gyümölcs- és minden egyéb fanenyelvtani hibával felmázolt feliraton: „Idén kab- lemetlenebb a friss szivaroknál, melyek elől mekben gazdag grófi kert; az urodalmi terjedelhatók legfinomabb Kazinszki-ittalok — Kazinczy ugyan kitér a finom szaglásuember. A papirbori- mes erdők és jeles gazdaságok.
helyett — ára stb.). A tajtpipák dohányzásnáli téku 8 hosszu metszetü finom török dohánynyal
A tanfolyam tartama két évre terjed ; innét a
használata egészségi szempontból legczélszerübb, töltött szivarok igen kellemes illatuak s átalában tanitás beosztása is ahhoz van aranyozva. A tanév
nagyon
kedveltek.
A
nálunk
előforduló
szivarok
a pipametszők azonban — a szivarozásnak a jeaz idén november 1- sö napján veszi kezdetét.
len korban majdnem átalános divatozasa miatt — legismertebb fajai: a hosszu- és rövid krajczáros,
A felvétel feltételei. Ki az intézetbe felvénagyon is háttérbe szorulnak a pipakészitéet ille- cuba, cabannos, havanna, portorico, jára, londres, tetni kiván, hitelesen igazolni tartozik : a) jó ervirginia
stb.
ez
utóbbi
felette
erős,
de
szívásra
tőleg (a szivarszipkákról alább) és nagyon panaszkölcsi magaviseletét; b) hogy életkorának 17-ik
kodnak a rosz kelendőségről. Mondhatjuk, hogy nagyon gazdaságos, mert egy darab sokáig eltart. évét betöltötte; c) hogy a főgymnasiumi vagy &
A magyar dohány külföldön, különösen Ana dohányos embereknek átalában véve nagy kedI fel reáliskolai tanulmányokat sikerrel végezte. E
vük van egy szép és becses tajtpipához és nagy golország piaczain sokáig jó hírnévben állott, de
I mellett kivánatos, hogy d) gyakorlati előkészült.
ebben
hűtlen
kezelés
s
gondatlan
bánásmód
folygondot forditanak azok szívására ; de minthogy a
' seggel is bírjon. Ha olyan növendékek kivánnak
tán,
különösen
az
utóbbi
időkben,
a
mint
onnan
tajték pipák nagyon drágák, a köznép nem igen

felvétetni magukat, kik az emlitett egyik vagy
másik tanodának nem minden osztályát végezték
el, ezek kötelesek a tanári testület előtt elővizsgálat alá vetni magukat a természettudományi s
mennyiségtani tantárgyakból, melynek eredményétől függ felvételi képességük elhatározása.
Határidő a beiratásra és elővizsgák letételére.
A felvételi beiratások október 25-én veszik kezdetüket; az elővizsgálat letételére kötelesek pedig tartoznak magukat október 20—22 napjáig
bejelenteni.
Tan- és ösztöndijak. Ezen országos gazdászati s erdészeti tanintézet növendéke évenkint
10 ft. tandijt fizet. Azonban tiz fizető tanuló közül az olyan, ki szegénységét hitelesen bebizonyítani képes, a tandij fizetése alól felmentethetik. A
keszthelyi országos gazdászati s erdészeti taninzet részére négy ösztöndíj van legkegyelmesebben
engedélyezve a közgazdászati országos pénzalapból, egy-egy 200 ftjával; ezek eladományozása a
tanári testület és igazgatóság ajánlata utján az
ország főkormányszékének hatáskörébe tartozik.
Szállás és élelmezés. Az intézeti növendékek
szállás- és ellátásuk iránt maguk gondoskodnak
Keszthely városában. A távol lakóknak szives
készséggel nyujt segédkezet, megkeresés folytán,
az igazgatóság.
Fegyelmi rendszabályok. Az intézetbe felvett
növendéknek, maga mihez tartása védett a fegyelmi rendszabályok egy példánya kézbesittetik,
melyek szigoru megtartására a felvétel által kötelezve van.

mezei gazdaság helyes vitelében gyakorlatilag
kiképezhessék, miszerint rendeltetésükhöz képest,
akár saját birtokaik kezelésére alkalmasakká,
akár nagyobb jószágokban majoros gazdákká vagy
alsóbb rendű felügyelőkké válhassanak. A foldmives-iskola iránya tulnyomólag gyakorlati levén,
ennek növendékei az intézeti gazdaságban és
kertben állán ló munkásokul használtatnak; de a
gyakorlat mellett szintén annyi elméleti oktatásban részesülnek, a mennyi elégséges arra, hogy
működéseikben öntudatra emelkedhessenek.
Ezen iskola növendékei egy külön tanár felügyelete alatt az intézetben laknak, hol teljes
ellátásban részesülnek, és minden szükségessel
elláttatnak a ruházaton kivül, melyet tisztességes
posztó öltönyben és fehérnemüekben a növendék
magával hozni tartozik. Az összes ellátási költség egy-egy tanuló után egyelőre 120 ftban
van megállapitva a főkormányszék által; minthogy azoban a növendék szolgálatát, ha bár saját
okulása végett teljesiti is azt, az intését nem kivánja ingyen, annak hozzávetőleges értékét megtériti, átlagosan 70 ftot tudván be az illető javára,
minélfogva egy-egy tanuló csupán csak 50 ftot
fizet évenkint.
A földmives-iskolába felvétetnek: kik az
elemi iskola négy osztályát bevégezték; vagy
legalább az irás, olvasás és számolásban jártasok,
s koruk 17-ik évét betöltötték.
A tanfolyam itt is, mint a felső intézetben
két évig tartó s megnyittatik az idén szintén november I-ső napján. A földmives-iskola részére is
Vizsgák és bizonyítványok. Mindegyik félév négy ösztöndij van engedélyezve 50 ftjával. A
Végén vizsgálatok tartatnak. A pályavégzett nö- megjelenés-ée beiratás határnapja oktober 25 s
vendék az elméleti oktatásból kiállott utolsó vizsga következő napjai.
meiiett, köteles a gyakorlatnak minden ágából
mutatványokat tenni; ezenkivül egy feladott gazdaság helyes elrendezését kidolgozni. Ezek nyoEgyveleg.
mán nyer az igazgató s a tanárok által aláirt intézeti oklevelet.
= (Oriásfák.) A föld legmagasabb fái Californiában vannak, Sierra Nevada nyugati részén.
A felsőbb tanintézettel kapcsolatban áll egy A roppant magas fák csoportokban s szétszórva
kulon tanár vezetése alatt a földmives-iskola. Ez emelik roppant lombjaikat. Némelyek magassága
alatt oly alsóbb rendű gazdasági iskola értetik, 6—700 láb. Brewer geológus irja, hogy e fák 25
™ ely nek czélja átalában a köznép és kisebb gaz- angol mértföldnyi téren vannak szétszórva A fák
dák fiainak alkalmat nyujtani, hogy magukat a legvéknyabbikának törzse 116 láb átmérőjü, a

Vasárnapi beszélgetés.
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legvastagabbé 276 láb. Mindenik századokat ért
már, s dusan zöldéinek. Uj sarjak nőnek az óriás
fák tövéből, s igy remélhető, hogy kivesztökkel
magvuk nem szakad.
= (Anyanyelvünk 1790-ben.) Midőn az emlitett évben az országgyülés Budán összejött a a
rendek közakarattal megegyeztek abban, hogy
magyar nyelvea történjék a tanácskozás, ily hálaadó köszönet nyujtatott be az országgyüléshez:
Nagylelkü főrendek, hazánk szemfényei I

Országunk oszlopi, szivünk reményei!
Éljetek! e vig szó zeng mindennek száján,
Ki örül feltámadt nyelvén és hazáján.
_
_
stt. stb.
—
—
Bölcs rendek, kik ujjászültetek be nnünket,
Felvevén a porból eltapodt nyelvünket,
Oly sok ezer áldást nem kivánhatnátok,
Mennyi ezért omlik mindenfelől rátok.
A nemzetek sorsát mérő Úr nevére
Esküszünk, mig bennünk forr Attila vére,
Söt mig a magyar név el nem vesz egészen,
E Í áldott nap nekünk örökké szent lészen.

(Esz.) — (A legnagyobb könyvtárak.) E világnak 12 nagy s valóban emlitést érdemlő könyvtára van, s ezek a következők: a párisi királyi
könyvtár — (Bibliothéque du Roi) 650,000 kötettel; a müncheni 500,000 kötettel; a kopenhágai 400,000-rel; a berlini 320,000-rel; a bécsi
300,000-rel; a British museum könyvtára 270,000rel; a drezdai 250,000 rel. — A párisi Bibliothéque de 1' Arsenal, továbbá a Bibliothéque de St.
Gréneviéve ugyanott, a göttingai és végtére amajlandi Brera nevü könyvtár, külön külön mindegyike 200,000 kötetet foglal magában. Végre ide
számitható még, a sz. pétervári czári könyvtár
100,000 kötettel.
(Esz.) — (Különös kitüntetés.) A Vancouver
szigetén lakó indiánoknál egy angol utazó tanúbizonysága szerint azon különös szokás uralg,
hogy a főnök ünnepélyes alkalomkor, ha valamelyik hü érdemdus alattvalóját ki akarja tüntetni,
vagy megjutalmazni, a helyett, hogy az illető
megölelné vagy érdemjfJlel díszítené, — vállába
harap. E harapás rendesen nagy sebhelyet hagy
hátra, mit aztán a tulajdonosok a legnagyobb dicsekvéssel mutogatnak.

tünk függ a világ szeme, várakozásteljesen, mert képez Falcinelli bibornok s a római udvar nunciusa
a mi jövőnk s a rokon népek sorsa füződik a jövő Bécsben, ki Budán szállott meg, hol a fővárosi
(Csupa választási mozgalom. — Kégi nóták s uj dalok. —
országgyüléshez
s csak azután jön a csodálat jutal- kath. papság előkelőbbjei, a tárnokmester ő nagyCzigányzene a Dunaparton. — Magyar és német szakácsok. — Budapest vendégei. — Basa, bibornok, főkanczel- ma, ha ősi alkotmányunk s az ujkor szellemében méltósága b. Sennyey, Bartal György s a helyfogtuk megoldani az igazi szabadság, egyenlőség tartóság több hivatalnoka tisztelgett nála. A
lár és doktor. — Budapesti vashid.)
s testvériség nagy kérdését. Hogy közelünkben monsignore finom arczélü, beszédes szemü alak,
Pt>s<
— Ki a vivat?
> oktober 14-én
s a velünk való érintkezés által elfogulatlan itéle- igazi példánya a választékos modoru, elegáns
Ezzel köszönünk most egymásnak, e kérdés- tet képezhesselek maguknak: a nagy külföldi római főpapnak, mint a milyenek nagy számmal
sel tudakozódunk felebarátunk egészsége, azaz lanok tudósítói már fővárosunkba érkeztek, hogy környezik a pápa személyét a nagyszerü Vatikánpártszinezete iránt, s még a feleségünktől is, Í alkotmány >s mozgalmainknak, itt a haza szivében, ban. A nuncius" szerdán Kalocsára utazott, az
helyett, hogy mit főzött ebédre, azt kérdezzük
legyenek megfigyelői. A bécsi sógorasszonyok is ottani érsek látogatására.
ki a vivat? E három szóval ostromolnak bennün- ideküldtek már nehány kuktát, hogy firtassák, a
Magyarország főkanczellárja is itt töltött 24
ket még a házfalak is, melyek egészen a második vigan lobogó magyar tűzhely körül mi az ujság,
órát, s baranyai jószágából visszatérve, ismét egy
emelet magasságáig vannak teleragasztva külön- csupa gulyásos hust fognak-e ott főzni, vagy kévagy két napig Budapesten fog maradni. Hogy
féle éljenekkel s a kik még kevéssel ezelőtt a „jaj szül-e majd az ő számukra „wiener sniczli" is.
tárczája sok érdekes adattal fog nálunk gazdade fáj!" a „hárfás leány" s a többi műhelybe!' Annyit remélünk legalább, hogy nálunk, noha sok
godni, azon most nem lehet kételkednünk. — Ne
érzékeny nótákat hajtották, most széliében csak lesz a szakács, nem fogják elsózni a levest, mert
feledkezzünk meg dr. Druittról, az angol orvosi
kortes-dalokat hangoztatnak, melyekben az idei mindnyájan a fő szakács utasításai szerint ugy
lap, a „Medical Times" szerkesztőjéről sem, kit a
bővebb termésünk van, mint borban s buzában; fűszerezik majd a különféle ételeket, hogy az jól fog
magyar borkérdés hozott közénk, mely mellett
de azért távol vagyunk attól, ez esztendőre pa- esni tótnak, oláhnak egyaránt, ha magyar iz lesz
minden időben harczolt a derék férfiu, a miért
naszkodni, sőt meg vagyunk arról is győződve is rajta. Nem olyan rosz koszt az a magyar koszt;
teljes méltánylásunkat annál is inkább megérhogy több dicsérője fog akadni, mint ócsárlója.
sokan beszélhetnének róla.
demli, mivel honi borainknak, jóllehet izben, zaA nemzeti lovardában mult vasárnap délelőtt
Ezen többé kevésbbé hires urakon kivül, ez matban, tüzben s tartósságban kiállják a versenyt
Szentkirályi s délután más helyen Szilágyi, az idő szerint Pest falai közt igazán nevezetes ven- bármely külföldivel: a „boradalomban" még nem
„Angol királynő" ebédlő-termében Deák, az „Ist- dégek időznek, mondjuk ki, mulatnak és mulat- jutott azon hely, mely azokat méltán megilleti.
ván főherczeg" ben b. Kemény s az,, Europá"-ban tak. Itt járt Omer basa és musir, a török hadsereg Dr. Druitt nagy bortudós, azaz oenolog, ki most a
Ráth követjelöltek fejték ki hiveik előtt nézeteiket generalissimusa, fő-tábornagya, kit a bécsi udvar magyarországi pinczék bibliothekájában s a pors jelenték ki politikai hit vallomásukat, mely nyi- is kitüntetéssel fogadott, a mi annál furcsább, és penészlepte üvegek múzeumában fogja kutatálatkozatok a megfelelő pártok részéről nagy lel- miután a vitéz basa eredetileg osztrák alattvaló, sait megkezdeni, s ez oly tudományos foglalkozás,
kesedéssel fogadtattak; s noha elkeseredett har- kinek aztán Konstantinápolyban Allah és a nagy mely, tisztelet-becsület az őslénytannak, numisczot vínak a különféle táborok: a főváros mind- ur, sokra vitte dolgát. A musir az „Európában" matikának s archaeologiának! többet ér a leghaekkoráig példás magatartással fejeste ki hajlan- volt szállva, melynek a Dunára szolgáló első talmasabb mammuth-állkapczánál, a legrepedtebb
dóságait s a vidéki választási életből csak azt eme'eti fényes termeit és szobáit birta, pedig harangnál, a legolvashatlanabb epitaphiumnál s a
ülteté át magához, ami a bornál is édesebb: t. i. a csak gyer kisérettel jött ide. A mint halljuk, a legéktelenebb ékiratnál. (Ez már gusztus dolga.
zenét. Festői jelenet volt, midőn e napokban a török vezér hive maradt a keresztyéni s polgáro- Szerk.)
„kemény« vitézek élén, a dunaparti palotasor sodási azon törvénynek, mely egy feleséget untig
A pesti és budai indóházakat egybekapcsoló,
hosszában, czigányok huzták nagy tüzesen a elégségesnek nyilatkoztat. A musir deli, harczias
szebbnél szebb indulókat, csak néha-néha elnyo- alak, ősz szakállal s fekete szemekkel, melyek- uj szerkezetű vas-hidra leérkezett a legmagasb
matva a meg-megzuduló éljenzések árjától mely hez igen jól illik a vörös fez s nadrág, s a csil- engedély és tavaszszal tán maga a király fogja
az akadémia-utczától le a városház-térig, hatal- logó érmekkel s rendjelekkel teletűzött sötét- letenni ezen, fövárosi s kereskedelmi életünkön
mas hullámok gyanánt hömpölygött végig, magá- kék kabát. Nővérének bájos leányával, ki eddig nagyot lökő vállalat alapkövét. S maga Buda is,
val sodorva mindenkit s keltvén viszhangját a Bécsben volt nevelésben s ennek gouvernante- mely közelségének ellenére oly távol van Pesttől,
ismét sokkal közelebb jő hozzánk s annál inkább
holt kőfalaknak s az él« embereknek.
jával utazott vissza a sok tornyu, bosporusparti
megifjodni, fog mentői több hid forrasztja büszke
A nélkül, hogy nagyot akarnánk mondani városba.
s ragyogó húgához.
Forgó János.
vele, bátran megválthatjuk, hogy e perczben rajA „pogány" hadvezérhez érdekes ellentétet
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A Mithras-cmlékek Erdélyben.
Finály ur e lapok 41-dik számában jeles
szaktudományával közié azon Mithras-emléket,
melyet nem régiben Déva körül leltek. Ez mindenesetre érdekes azokra, kik Erdély legrégibb,
nagyon is homályos történetével foglalkoznak,
kik a naponkinti ásatások és kutatások eredményeinek tanulmányozásában lelik élvüket.
A Mithras tisztelete, legszebb része a római,
de átalában az ókori kultusnak, s a tüzetesebb
tárgyalást nagyon is megérdemelné, főleg miután
honunk, különösen Erdély történelmét is érdekli.
Mig azonban ezt gyakorlottabb kezekre biznám, megelégszem a következők elmondásával:
A Finály ur által közölt Mithras, nem az
egyedüli, melyet Erdélyben találtak; azonkivül
még négy van, s sokkal szebb, sokkal tökéletesebb példányok.
Ezeknek legtökéletesebbike az, melyet F e hérvár környékén, a hajdani dák Tarnis és római
Apullum helyén találtak, s mely a károlyfehérvári Batthyány- intézetben, mindjárt a fölmenetnél
egy ablakfülkében fekszik.
Az érintett emlék tökéletes egész, a rajzok
rajta tisztán kivehetők. A Batthyány-féle intézetben, melynek régiségtára különösen római emlékekben, könyvtára kéziratok és nyomtatási zsengékben gazdng, de melyet fájdalom, dr. ö t v ö s
Ágoston halála után senki sem tanulmányoz —
még két ily kisebb Mithras-emlék létezik, több
más nevezetes istenek szobraival.
Az e könyvtárban létező Mithras-emlék, sok
más római emlékkel együtt, kőnyomatban le van
rajzolva Franz Xav. Hene ily czimü jeles munkájában, mely későbbi munkáknak is irányadóul
szolgált: „Beitrage zur dacischen Geschichte".
Várhelyt, a hajdani dák Sarmis aegethusa, s
a római Ulpia-Trajana
helyén is leltek egy ily
Mithras-emléket •). Ez egy 2'/ 2 láb magas és
ugyanannyi szélességü márványlap, a szokásos
három osztályzattal. A közép-osztályzatban a
Mithras-áldozat egy phrigiai föveggel ékitett
ifju által hajtatik végre, ki több emberi és állati
alaktól környeztetik. Az áldozat-bikán e betüket l á t h a t n i : D. S. I. M. — A felső-osztályban,
hol szintén több alak jő elő, többi közt iv feszül
egy térdeplő egyénre. — Az alsó-osztályzat egy
quadriga. Alatta e fölirat:

kitűnőség arczképével diszitve, nehány szépirodalmi művön kivül többnyire a közéletbe vágó
apróbb czikkeket tartalmaz a nevelés és a prot.
egyházi élet teréről. Szerkeszté Ballagi Mór; ára
50. kr. — 3. „István bácsi naptára" nehány népies
elbeszélésen kivül a gazdaság köréből is hoz hasznos tudnivalókat s egy pár képet is. Szerkeszté
Mayer István. Ára 50. kr. 4. „Gazdasági zsebnaptár." Kiadja Pfeifer Ferdinánd, szerkeszti
Kodolányi Antal. E csinos kiállitásu diszes kötésű
kis naptár a gazdaság minden ágában hasznos
utasítások valóságos tárháza. Ezen kivül apró
füzetekben napló is van hozzá csatolva külön
mellékletben az év minden hónapjára, mely nélkülözhetlen jegyzőkönyvül szolgál. Áralft. 80 kr.
— 5. „Lidércz naptár." Rémtörténetek gyüjteménye. Ára 60 kr. — 6. „Bolond Miska naptára"
Több képpel és mulattató tartalommal. Kiadta
Emich Gusztáv. Ára 80 kr. — 7. „A magyar nép
naptára", és — 8. „Legujabb budapesti képes
naptár." Mindkettőt szerkeszté Tatár Péter, s
mindkettő több képpel van diszitve. Ára az előbbinek 25, az utóbbinak 15 kr.
** (Uj magyar opera.) Erkel Sándor, egy
négy felvonásos magyar operát szerzett Kisfaludy
Sándor „Csobáncz" czimü regéjéből átalakitva.
A „ P . H-p" szerint, az ifju zeneszerző, kinek
neve e művével jön először nyilvánosság elé, e szerzeményében oly művel lepi meg zeneirodalmunkat, mely nemcsak tehetséges kezdőknek, hanem
veteránoknak is becsületet szerezne.
** (Magyar társalgási nyelvtan) jelent meg
Lauffer kiadásában. E könyvet, mely két év alatt
harmadik kiadást ért, a német ajkuak sikerrel
használhatják nyelvünk megtanulására. Szerzője
Bauer-Márkfi Lőrincz; ára füzve 56 kr.
** (Két vidéki lap) alakját megváltoztatta. A
„GyőriKözlöny" s aKolozsvártt megjelenő „Korunk", e hó 1-je óta megnagyabbitott alakban jenik meg.

Egyház és iskola.

** (A pesti föreáltanodai ösztöndíj ügyében)
Ney Ferencz igazgató jelenti, hogy az egész alapitvány eddig 228 ft 70 krra szaporodott, mely
összeg a pesti takarékpénztárban van letéve kamatozái végett.
** (A pápai nuncius Falcinelli érsek) e hó
9-ikénBudára érkezett a szatmári és váczi püspöATE. M. AUR. THIMOTHEI. ET. AUR. kök s Szántóffy kanonok kiséretében. A nuncius
Budán a primási palotába szállt, hol már d. u. 4
AXIM. — (más sort.)
Vtft. EUTHICES. EORUM.s a»)
órakor katonai diszőrök voltak fölállitva. Innen
L á t h a t n i e vázlatos leírásból is, miszerint a 11-ikén reggel Kalocsára utazott, hol a Jézusról
Mithras-emlékek egymáshoz hasonlók. A Várhelyt czimzett atyák kollégiuma épen akkor tartá Canitalált Mithras-emlék báró Bruckenthal múzeumá- sius szentté avatattásának három napi ünnepét.
ban szemlélhető N.-Szebenben.
És igy mindössze öt Mithras-emlék látott
már Erdélyben napvilágot ***). Kivánatos volna,
hogy szakembereink a pogány vallás e legmystiCT
kusabb részével megismertessenek !
-'
Havasi.

Irodalom és művészet
** (Liszt Ferencz „Erzsébet'' oratoriumát)
Bécsben is elő akarta adni a „zenebarátok társulata," de Liszt megtagadta tőlök az engedélyt.
Ugyanis nehány évvel ezelőtt Liszt „Prometheus"át Bécsben visszautasították. Most Liszt ugy vélekedik, hogy azon elfogultságból, melylyel akkor
müvét fogadták,,,sz. Erzébet"-je sem várhat valami
kedvező itéletet, és jobb, ha müve csak ott adatik
elő, hol egy zenei szerzemény megitélésénél a szerző iránti rokon- vagy ellenszenv nem szerepel.
** (Uj naptárak 1866-ra.) Egyszerre egész
csomó naptár érkezett be hozzánk,melyeknek legnagyobb része már a mult évekből ismert vállalatok folytatása. Elősoroljuk őket nehány tájékozó
szó kiséretében, hogy a közönség, saját szükségeihez mérve, közülök annál könnyebben választhasson. — 1. ,,Falusi gazdanaptára." A földmivelés,
kertipar és gazdaság köréből hoz hasznos ismertetéseket, figyelmét a gazdaszonyi teendőkre is kiterjesztve. Kiválólag ajánlható azok figyelmébe,
kik a gazdaság körében foglalkoznak. Szerkeszté
dr. Farkán Mihály, kiadta Heckenast; ára 80 kr.
2. „Protestáns képes naptár," több protestáns
•) Ennek rajzát lásd: Layárd, Sur deux Basreliefs
mythriaques. Páris, 1840.
•») Igy olvassa Neigebauer, Dacien 17. st lap.
***) A Mithras, a római szobrokon többnyire Sol-lal
jő elő, s ,.győzhetlennek" neveztetik. Lásd az ezek tiszteletére vonatkozó szobrok fölirafait:
Dr. Johann Freih. Neugebauer. Dacien. Aus den
Ueberreston des klassischen Alterthums, mit besonderer
Rücksicht auf Sitbenbürgen, Kronstadt, 1851. — 194 1. \
nr. — 128 1. 21 nr. — 21 1. 22 nr. — 129 1. 25 nr.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J> (A debreczeni lóverseny eredménye) a következő volt: 1. A HackStakes-bea Semsey Lajosnak saját maga által lovagolt ,,Doubtful"-ja lőn a
nyertes. 2. Az ezer frtos Alföldi dijra hatan versenyeztek. Gr. Károlyi Gyula „Forgószél," gr.
Forgách László „Nunquam dormio", Semsey Lajos „Hortobágy", gr. Rozwadoweky „Revolver",
Blaskovics Ernő „Waternymph" os gr. Batthyányi István „Chrisopras" lovai. A második fordulónál már caak „Forgószél" és „Nunquam dormio"
küzdöttek, mig végre „Forgószél", László nevü
magyar lovászától nem annyira biztatva mint őt
elragadva, versenytársát megelőzve ért a czélponthoz. 3. A mezei gazdák versenyének érdekét
emelte a körülmény, hogy egy 13 éves fiu, Tóth
János Hajdu-Böszörményből nyerte el az első
dijt, 70 ftot. 4. A negyedik verseny diját, egy
szép lovagostort, Gencsy ur nyerte Szabolcsból. 5.
Végre az 500 ftos egyleti dijat b. Podmaniczky
Géza nyerte „Madaras" ával, melyet gr. Szapáry
Iván lovagolt, gr. Keglevich Béla „Aranyos" nevü
sárga méne ellenében.
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szerzett tapasztalatait, mely utazásának fő czélja
volt, még ezután szándékozik nyilvánosság elé rendezni. Most bemutatott könyvei közül, melyek közt
nem egy ritka példány van, a khivai irodalomból egy
époszt Szilády Armin magyarul is kiadni szándékozik. — Utána Budenz az általa készitett cseremisz szótárt mutatá be, melyhez Reguly hagyományait is földolgozta. — Majd a titkár jelenté,
hogy Moenich Károly a nagy szótárban pótolandó
hiányokról büldött be dolgozatot, mely a bizottmánynak adatott át. — Dr. Rózsai az akadémiai
palotára ajánlotta fel egyik akadémiai értekezése
tiszteletdiját 63 ftot. — Most hétfőn Henszlman
Imre tart felolvasást Böhm Dániel Jánosról. Ezt
megelőzőleg d. u. 4 órakor, a történettudományi
bizottmánynak lesz ülése.
** (A pesti elsö hazai takarékpénztári részvénytársulat) azon folyamodványának, melyben
az intézet által leszámitolandó váltóknál azon kellék, hogy a váltó-aláirók közül egyik bejegyzett
kereskedő legyen, ne kivántassék: a magyar kir.
udvari kanczellária helyt nem adott. A mi ellenben a társulat azon további kérelmét illeti, hogy
tudniilik az elveszett betéti könyvecskék, részvények és egyéb társulati okiratok előfordulható
megsemmisitési eseteiben az eljárás kirekeeztőleg
a pesti első biróságu kir. váltó-törvényszéket
illesse: e kérelmet teljesitendőnek találta.
** (Az állatkerti részvénytársulat) e hó 9-ki
ülésében elhatároztatott az állatkert részére kihasitott terület bepalánkolása és egy épület emelése,
melybe az állatokat télire el lehesen helyezni.
Mint ezuttal jelenték, az eddig aláirt összeg
57,000 ftra rug. de a kiadott aláirási ivek még
nem érkeztek mind vissza.
** (A magyar gazdasszonyok egyletének) e hó
7-én tartott választmányi gyűlésében, több a vidékről beérkezett, árvaleány gyermek felvételi kérvény
nyujtatott be, melyek az illető bizottmányhoz megvizsgálás végett áttétettek; — ennek kapcsában
ujra folyamodás határoztatott a helyt, tanácshoz
a vidéki bizottmányoknak életbeléptethetése
végett. Elnök az árvaleány növeldeháznak tökéletes elkészülését bejelentette, minek következtében, ja kialkudott összeg hátralevő részének kifizetése utalványoztatott. — A növelde
fölszerelésére ujonnan kegyes adományok jelentettek be, névszerint: Egy nemes keblü honleány
300 ft., Ganz Józsefné assz. 10 ft., Valdek grófné
által gyüjtve 14 ft., Pásztory Dániel szegedi
iparos segédtül egy darab 2 ftos tallér; — többen
ruhanemüeket ajándékoztak. Uj tagokul az egyletbe léptek: igazgató tagnak: gróf Forray Andrásné, Jánosy Szabadhegyi Ludovica és Gold
Mária assz.; rendes tagnak: Aigner Miklós és
dr. Parlagi urak.

Mi njság?
>:

* (Alapitvány az irói segély egyletnek.) Egy
magát megnevezni nem akaró nemes szivü férfi,
az irói segélyegylet pénztárába különböző sorsjegyekben 580 ftot adott mint alapitványt.
** (Az ideiglenes országház) épitésével már
annyira haladtak, hogy egy pár hét alatt az egész
épület tető alá kerül.
• ** (A Vörösmarty- szobor javára) Székesfehérvárott adott hangverseny tiszta jövedelme
210 fr. volt.
** (Madarász Gyözö tehetséges festészünk)
Thierry Amade hires franczia történtirónak általa
festett arczképét a magyar tud. akadémiának ajándékozta.
** (A pesti vízvezetékre vonatkozólag) a helytartótanács helybenhagyta Pest városának azon
határozatát, melynélfogva a vizvezetéki részvénytársulat közhasznu vállalatát biztosítandó, a városi közczélokra szükséges vizfogyasztást évi
36,000 frtnyi érték erejéig megváltani ajánlkozott.
Eme városilag megszavazott járuléknak az évi
/ (Kereskedelmi és iparbank.) Temesvárott költségvetésbe fölvétele csak akkor lesz eszköz„kereskedelmi és iparbank", továbbá „iparbank" lendő, midőn a most alakuló félben levő részvényelnevezés alatt tervezett két rendbeli társulat társulat vállalatát tettleg meginditja.
alakulásához a szükséges engedély a magy. udv.
** (A debreczeni szinházat) két egyenlő részkanczellária részéről megadatván, az utóbbi tár- ben az „első magyar" és a "pesti biztosító-intésulatra nézve egyszersmind kimondatott, hogy az zetnél" biztositották.
egyes részvények összege 200 frttal leszen megál** (Kihágás.) Hétfőn este, mint sajnálattal
pitandó.
halljuk, 30—40 dologtalan asztalos legény Ybl
épitész lakásának ablakait az üllöi-uton beverte.
Közintézeteit, egyletek.
Oka az lenne, hogy Ybl épitész az országházban
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv és az asztalos munkákat bécsi iparosokra bizta.
A kapitányság 24 asztalos legényt befogatott,
széptudományi osztályának e hó 9 ikén tartott ••
ülésében Vámbéry Ármin mutatta be a Közép- ( kik a kihágásban részvételüket be is vallották,
Ázsiából magával hozott török és persa könyve- s ennélfogva a büntető törvényszéknek lettek átket s kéziratokat. Vámbéry a nyelvészet terén ; szolgáltatva.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 42-ik számához 1865.
= (Fölfedezett büntény.) Evekkel ezelőtt tást nyert on. Kivánunk erős kitartást és sok szerencsét.
** (A zálogházi jegygyel történt csalás) ügyében folytatott vizsgálatok következtében e hó Szász-Régen környékén egy Lupuj Serban Farkas A levelet közölni fogjuk, mert az ismét hasznos útmuta9-én egy ott foglalkozó dijnokot befogtak gazdasz- nevü gazdag oláh birtokosra rablók törtek, s tőle tásul szolgálhat más iparos hazánkfiának.
7904. Szózat, stb. Nagyon gyenge kísérletek. A kérszonyával együtt. Az utóbbira a „Páris város"-hoz erőszakkal mintegy 13 ezer forintot raboltak el dezett
ur jelenleg semmiféle lapot nem szerkeszt; hollétéczimzett szálloda szolgája, ki által a hamisitott arany és ezüstben. Az akkori tisztviselőséget a ről s foglalkozásáról semmi tudomásunk.
jegygyel kihozatták a pénzt, azonnai határozottan legszorgosabb nyomozás se vezérelhette a tette7905 Jó éjszakát. Csendes, halk suttogás — ha hoszráismert, s kimondta, hogy ez azon nő, ki tőle át- sek nyomába, s ezek annyit gyanítottak, hogy szabb volna, el lehetne mellette aludni.
nem közönséges emberek vihették végbe a rabvette a pénzt.
7906. Gelej. F.M. Szerettük volna az ünnepély rövid
** (A miskolczi károsultak javára) b. Vay lást. Ez eset után hosszu évek teltek el s a dolog leirását is megkapni s ennek igen szép kiegészitő része
volna a derék alkalmi költemény. Igy maid
csak
Miklós főispán aláirási ivet bocsátott ki, melyben már csaknem feledékenységbe ment át. Legköze- lett
J
a nélkül.
Borsodmegye polgárait segélynyújtásra hivja föl. lebbről azonban Tordamegye felső kerületi törVarjaskér. V. F. A mint láthatta ön, e felszóMiskolczon e hó 3-ikán mintegy 100 ház lőn a vényszékéhez egy feladás érkezett, mely a Lupuj lalást7907.
megelőzte már egy másik terjedelmesebb felvilágodühöngő tüz martaléka. Az összes kár a hivatalos Serban Farkas rablójának egy ismeretes román sitó czáfolat s igy bizonyosan nem nagy a baj, ha ezt ezösszeírás szerint igen jelentékeny, de fokozza su- agitátor „lovagot" állit. A feladó, mint mondják, uttal félreteszszük.
lyát azon körülmény, hogy a tüz, főleg a város egyenesen a lovag ur neje és anyósa, kiket a i
7908. Diákszerelem. Majd talán később. A kérdésre
legszegényebb osztályát érte. Több károsult ipa- vádlott elűzött házától nem régiben. A lovag ur lehetetlen válaszolnunk. A pályázat mindenkinek szabad,
ros üzlete összes szerelvényeit is elvesztvén, még a rablást a feladás szerint apja és testvéreivel de a birák itéletét előre tudni nem lehet. A kedvező vagy
csak a munka utáni tengődhetés reményével sem hajtotta végre, s hivatkozik a feladó a lovag ke- kedvezőtlen eredményre egyformán készen kell lenni.
táplálkozhátik. Sok kézmunkás hajlék, bútor és zén egy sebhelyre, melyet Serbán ejtett rajta
élelem nélkül néz a közelgő tél elé. íly nyomor akkor, midőn szekrényei kulcsát erőszakkal vetSAKKJÁTÉK.
szemlélésénél, ugymond, nem maradhatunk közö- ték el tőle, s mely sebért aztán Serbánt fejszékkel
nyösek, s Borsod lelkes fiai bizonyára ez alkalom- tördelték agyba főbe. — Igy irja egy levelező a
302-ik sz. f: — Zagyva I m r é t ő l
mal is sietni fognak könyöradományaikkal enyhí- „Kolozsvári Közlöny"-nek, a hir azonban még
(Debreczenben).
teni a kétségbeesett szerencsétlenek szánandó megerősitésre vár, s a hatósági nyomozás fogja
sorsán.
Sötét.
kideriteni, mennyi igaz a dologban.
= (A kolozsvári temetöben) most épül gróf
** (Névmagyaritás.) Neusiedler Mátyás zaMikó Imre nagyszerü családi sirboltja, mely'Er- laegerszegi tanitó vezetéknevét felsőbb engedélydélyben legalább bizonyosan páratlan. A bejárat- lyel „Ujlaki"-™ változtatta.
tal szemben a boldogult grófnénak karrarai márványból készült gyönyörü emléke van, mely még
— (Kollegiális figyelmeztetés.) A „Magyar1855-ben készült Prágában. Az emlék fekvő helyzetben vörös márványon nyugszik, s hallomás ország" nevü s minden más néven nevezendő készerint 8000 forintba került. A felső osztályból pes lapok szerkesztőit figyelmeztetjük, hogy ha a
lépcsözet vezet le a tulajdonképeni sirboltba, Vasárnapi Ujság eddigi évfolyamaiból szedegetm l
.? 7 1 8 ü r e g r e van felosztva. Az épület külseje, nek össze életrajzi adatokat stb., azt, meglehet,
különösen homlokzata, hol a családi czimer áll, igen bölcsen cselekszik, de ha legközelebbi számaszintén igen csinos, mely egy kolozsvári mester- ink egész czikkeit egyszerüen utánnyomják s még
ember műve. Az egész épület mintegy 16—18,000 a forrást sem tartják érdemesnek megnevezni: —
akkor már nem egészen a kollegiális illem szabáforintba kerülhetett.
lyai
szerint járnak el. Ha szükség lesz, szavainkat
** ((Sorsjáték
j
jjótékony
o n y czélra.)
zélra.) A győri jótéjóté bővebben is illustrálhatjuk.
kony nőegylet engedélyt kapott, hogy az egyleti
szegények javára a folyó évben dijmentesen
Nemzeti szinház.
tárgy-sorsjátékot rendezhessen. A sorsjegyek
száma 6000 darabbal, azok ára pedig 20 krajczárPéntek, okt. 6. „Richelieu". Történeti dráma
ral lett megállapitva. Pénz és pénzjellegü nyere- 5 felvon.
d
e
Irta Bulwer E. Li.; angolból forditotta
mények kizárvák.
Tóth József.
Világos.
**(Husz rablóból álló banda) iszonyu kegyetVilágos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
Szombat, okt. 7. „A zsidónö". Opera 5 felv.
lenséget követett el Zágrábmegye Zajezda hely- Zenéjét szerz. Halevy.
ségében, a helység Lemics nevü lelkészén. A
69-dik sz. játszma. (Berlini védelem.)
Vasárnap, okt. 8. „A gályarab". Színmű 5
rablóbanda szept. 25-ikén betört e lelkész lakára
felv.
Hugo
Viktor
„Nyomorultak"
czimü
regénye
A pesti sakk-körben e hó 8-dikán egy társas-játszmát
s a cselédeket megkötözvén, a pinczébe zárták,
kezdettek meg, melyben a Világos zászló alatt Vidor Zsigazután a szobába mentek, hol a lelkész épen va- után szinre alkalmazta Némethy György.
mond, Cs. L, Spitzer Lipót, stb. — a Sötét részen pedig Vész
Hétfő, okt. 9. „Romeo és Julia". Tragoedia J.
csoránál ült, és felszóliták, hogy menjen fel az
A., Erkel Ferencz, Strausz H. és többen küzdenek. A
elsöemeleti szobába, s pénzét és egyéb értékes 5 felv. Shakspearetől.
harcz még eddig döntetlen; folytatása ma délután 4 órára
holmiját adja elő. A félelem a lelkészen annyira
Kedd, okt. 10. „Macbeth". Opera 4 felvon. van határozva. Addig is , mig egyik vagy másik rész
győzne, közöljük a történt lépéseket minden megjegyzés
erőt vett, hogy nem tudott menni; erre egyik rabló Zenéjét szerz. Verdi.
nélkül,
a mint következnek:
fejszével ugy fejen ütötte, hogy orrából és szájáSzerda, okt. l l . „Szökőév". Vigjáték 3 felv.
Világos.
Világos.
Sötét.
Sötét.
ból azonnal omlott a vér; ez nem volt elég- vas- Buckston után angolból ford. Csepregi Lajos.
1. e2—e4
e7—e5
10. Vdl—e2
fogóval ujjairól leszaggatták körmeit, utána levágVd8—e7
Csütörtök, okt. 12. „A zsidónö". Opera 5 felv. 2. Hgl—f3
Hb8—c6
11. Fel—d2
0-0
ták ujjait, s miután a rablók nem találtak nála
3. Ffl—c4
Hg8-f6
12.0—0-0
h7—h6
annyi pénzt, a mennyit reménylettek, végre kezeit Zenéjét szerz. Halevy.
4. Hf3—g5
d7—d5
Hf6-d7
13. Hg5-e4
is levágták. Száz forint értékü ezüst neműt és 24
5. e4—d5:
Hc6 - a5
Fh5—g6
14. g 2 - g 4
Szerkesztői mondanivaló.
6. d2-d3
frt készpénzt találtak nála. E végbevitt borzasztó
Ha5—c4:
f7—f5
15. h2—h4
7. d3—c4:
Ff8-c5
Hd7—cö:
tett után bezárták a plébánia udvarát, s a sötét
16. He4—c5:
7900. Kecskemét. V. S. A levél illető szavai átalános
Hbl-c8
Fc8—g4
Fg6—h7
17. h4—hö
éjben észrevétlenül eltüntek. Hasztalan volt min- udvariassági kifejezések voltak, melyek mindenkit megil- 8.
9. f2—f3
Fg4—hö
h6-gő:
18. g4—gö
den orvosi segély, a lelkészt nem lehetett megmen- letnek. Örvendünk, hogy jó helyre mentek. Az ujabb czikk
teni, szept. 28-án meghalt. A gyilkosoknak mind figyelmet érdemel. Vajjon nem volna-e illőbb helye egy I
tisztán szépirodalmi lapban? az iránt még nem határozeddig semmi nyoma.
297-dik számu feladvány megfejtése.
** (Vizbefult ménes.) Torontálmegye Egres
községének ménese a Maros mentén legelészvén,
itatás végett a Marosra egy bizonyos porondos
helyre szokott hajtatni. Itt ujabban malom állittatván be, a viz sebje a porondot elhordá. A ménes
aztán is megszokott helyére menvén a Marosba,
a mélyebb és sebesebb viz által a malomkerék
alá
sodortatott s 84 darab ló beleveszett.

Hónapi-é
hetinap

151 Vasár

tunk.
,
(Bayer Konrádtól.)
7901. Pozsony. Sz. J. Itt van a harmadik rész. ErezVilágos.
Sötét.
Világos. A)
zük, hogy most már rajtunk a sor. Legközelebb meg fog
Sötét.
történni.
1. Vc6-e6
Kd4-c5:A) 1
c3-e2
7902. Kisasszond. F. J. A változás könnyen megtör2. Fdö—b3
Kc5—b4
tetsz. sz.
ténhetnék, de czélszerűbbnek tartanok, az egész felhivást
3. Ve6—b6fmat.
3. V—tmat.
a viszonyokhoz alkalmazva, egyöntetűbb alakban ujra
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
szerkeszteni. De a felszólalásnak épen Somogyból s tán
— Miskolczon: Czenthe Jozsef — Kecskeméten: Keller
egyenesen Szigetvárról kellene származnia.
7903. Páris. J. K. Örvendünk, hogy lapunk utmuta- Lajos. - Pozsonyban: Csery Gábor. - Pesten: Cselká
tása után e világváros iparosköreiben oly sikeres támoga- György. — A pesti sakk-kör.

TARTALOM.

H E T 1 - N A P T Á R.
Katholikus és Protestáns
naptár^

Oktober

Hétfő
Florentin
öz
Kedd
vegy
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb. Orsolya, Vidor

Gál, Flórent.
Hedvig
T

íi

Holdfényváltonások.

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Oktob. (ó)

Tisri

3
4
5
6
7
8
9

C 19 Areop. 25
Hierot
26 Abiás
Karithina
27
Tamás ap. 28 Abiram
Sergius
29
Telagia
30 Roschod.
Jakab ap.
1 Marches.
Első negyed 27-kén 5 óra

Nap
hossza |

\é\

j nyüg.

AL

hossza

<s- P - <*• P- »• P -6.

10 55 6 18 5 13
10 50 6 20 5 10
io 47 6 21 5 8
10 45 6 22 5 7
io 41 6 24 5 5
10 37 6 26 5 8
10 32 6 28 5 0
5 perczkor délután.

H o l d
kél

13
13
13
13
13
13
13

v
5
10
13
15
19
23
28

6.

V-

| nyng.
6.

p.

2 S 3 18
3 4 3 43
4 5 4 7
5 6 4 83
6 5 5 0
7 6 5 28
8 3 6 1

Omer basa (arczkép). — Madarak módjára. — A Thurzó nádorok kora (folyt.). — Három helyreigazítás néhai
Majláth János gr. halálára nézve. — Szinkör a római császárok sirja felett (képpel). - A debreczeni szinház megnyitása (képpel). — A dohány (vége). — A. keszthelyi
országos gazdászati s erdőszeti tanintézet. — Egyveleg. —
Tárház: Vasárnapi beszélgetés. — A Mithras-emlékek
Erdélyben, — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola.
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság? Nemzeti szinház .
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

il magyar földhitelintézet

A legnagyobb választás P e s t e n kész mente, köpeny, ruha és ottiionkákban feltünő
jutányos szabott árak mellett található

sorsolás alá esö 5% ° „-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt betabiázás által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.
£ jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

MONASZTERLT ÉS KUZMIK

az intézet alapítványi tőkéje, — a tartalék-alap, - a törlesztési alap,
kölcsönös jótállása

selyem, chálok és női divatkelme-kereskedök

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingd és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

Pest, váczi-utcza közepén, 15-dik szám alatti házban

KÉSZ r n ö m m

<>h \ ti,* TERMÉBEN

ujonnan
megnyitott
j
gy

Ejtesz menyasszonyi készletek kiállítása gyorsan eszközöltetik.

mindenkinek felette fontos.

A gróf Harrach-féle
vászon-áruk gyári raktárának
utolsó készlete, a vászonáruk valódisága és teljes rőfmérték biztositása mellett,

a gyári árakból 50%-tiff terjedő leengedéssel.

a végképeni eladás
még

csak rövid ideig fog

tartani.

A pakolás és mustrák beküldése ingyért teljesittetik.
Több ezer röf gyári vászonmaradékból fehérnemüek készíttettek, képesek vagyunk azokat ölcsó árért áruba bocsátani, ugyanis :
1 d b . v á S Z O n f é r f i - i l l ^ l i e k az ára (jóféle rumburgi vászonból) csak
3, 4—5 forintig a legfinomabbak.
1 d b . ÍJSen CSinOS v á s Z O l l nÖi-ÍIlgr. kivarrva s himezve 3, 4 - 5 ftig
a legfinomabbak.
A férfi-ingek megrendelésénél a nyakbősége kivántatik.
(Magyar vagy német gatyák 1 ft. 20 kr.—2 frtig a legfinomabbak).
1 vég 80 rőfós vászon ára most csak 9 ft 50kr., 12, H, 16, 17-19 forintig —
igen finomak.
1 vég 42 rőfös vájzon ára most csak 15, 18, 20, 22—25 frtig a legfinomabbak
(12 inghez).
1 tuczat fehér vászon és ezérna batisz-zsebkendő ára most csak 1 ft. 90 kr.,
3, 4, 6, 8, 10—12 frtig a legfinomabbak.
Jó hirben álló s Ausztriában a legjobbnak elismert és hamisitlan vászonkészitményeink, a magas papság s uraságok által oly kedvelt 50 és 54 rőfös kézifonat vásznaink ára most csak 25, 30, 35, 40, 50 — 60 frtig, az úgynevezett batisz-vásznak,
melyek ára azelőtt 150 ft. volt — most csak 65—76 frtig.

Mi a nök legfőbb disze?

Kétségenkivül a szép, tiszta arcz. Kiktől a termeszét e diszt megtagadta, semmivel se
szerezhetik meg oly könnyen, mint a

LILIACÉE PARISIENNE

szépitő-szer használata által. Ezen szer rövid idö alatt a bőrt nemcsak szeplötftl, májfoltoktól stb. megtisztítja, hanem az arcznak fiatal frisseséget, elevenséget és élénk
rugalmasságot is kölcsönöz. — Angol- és Francziaország legmagasabb köreiben közhasználatúvá lett, s nevezetesen az arcznak az a bámulatos frissesége, tisztasága, mely
Angolországban az idegent meglepi, igen sok esetben a Liliacée Parisienne használatának köszönhető.
Egy tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbőr
előhozására.
Egy tégely ára használati utasítással 3 ft. Pakolásért 20 kr.
Förakhely PESTEN: Pórft Ferencznél,
váczi-utcza, „arany gyürühez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.
Rakhelyek Pesten: Lueff M., Vértessi S. illatszer-kereskedések, — ThaUmayer A.
és tárta — Molnár J. váczi-utcza 20-ik szám alatt.,
975 (10 — 12;

1342(1-0

takarckláitipák

miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.
,
S j # ' Az emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvieux € . J., Wahrmann és fia
* r o J 1 testvérek czimü kereskedő-házaknál; — BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Epstein uraknál; —
Vidéken: a Magyar biztositó-társaság főügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért aeonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
1083 (18-0)
B

MORGENSTERN A. és TÁRSA

oktober — deczemberi évnegyedére.

A beállott mozgalmas időszak ismét nagyobb mértékben ébresztvén
fel a hirlapok iránti érdekeltséget s az előfizetések ismét nagyobb tömegekben érkezvén be: vidéki olvasóinkat értesíthetjük, hogy lapjainkat a közelgő
uj évnegyedben nagyobb számmal szándékozunk nyomatni, nehogy ismét a
mult hónapokban tapasztalt kellemetlen helyzetbe jöjjünk, a midőn a később
érkezett előfizetőknek lapjaink egyes számaival már nem szolgálhattunk.
Évnegyedes e l ő f i z e t ő i n k e t tisztelettel figyelmeztetjük, hogy
az októberi évnegyed közeledtével, előfizetési megrendeléseiket mielőbb
beküldeni sziveskedjenek.

Előfizetési föltétetek

az o k t ó b e r — d e c z e m b e r i é v n e g y e d r e :
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt 2ft.50 kr.
Csupán Vasárnapi Ujság
1 ft. 5O kr.
Csupán Politikai Újdonságok
I ft 50 kr.

pénzváltó-irodájában Pesten, nagyhid-uteza 9-dik szám alatt,
eladatnak mindennemü sorsjegyek egyenkint vagy csoportokban havonkint
vagy évnegyedenkhiti részletfizetés mellett, mely által mindenkinek alkalom nyujtatik könnyü e alig érezhető módon sorsjegyekhez juthatni. A közelebbi részletek
az általunk kiadott sorshuzási programmból, melyek kívánatra irigyéit szolgáltatnak ki — bővebben megtudhatók. Különösen ajánljuk a következö sorsjeercsoportokat, u. m.:
10 forint havonkint
melyek akép vannak ren10 ft. havonkint :
1 db. 1864-ki 100 ftos.
dezve, hogy az évnek min- 1 db. Credit,
1 db. 35 ftos badeni
den havára egy sorshúzás- 1 db. badeni 35 ftos.
1 db. Salm,
1 db. 1864-ki 50 ftos sorsnak esnie kell.
1 db. Rudolf-sorsjegy,
jegyAz első részletbefizetés már az összes nyereményeket biztositja.
1345(1-0)

MORGENSTERN A. és TÁRSA

pénzváltó-irodája Pesten, nagy-hiduteza 9 i'í sz. a.
Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s az 1866-dik évre érvényes sorshnzási tervezet ingyért szolgáltatik ki
Willi! IMIBIHBiimiMMil
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Csak 4 forint fizetendő

A Vasárnapi Ujság* és Politikai Újdonságok kiadó-Hivatal a
(Pest, egyetem-nteza 4-ik szám).

Évenkint 38 húzásra játszhatni

1 badeni 35 ftos sorsjegy

évnegyedenkinti csak 4 ft. befizetési' mellett.
A társulat 20 résztvevőből áll, kik közöl mindegyik az első részletbefizetése
alkalmával egy részvényjegyet — melyre az összes sorsjegyek számai jegyezve vannak — kap, s melyek nyereményeire az ót megillető nyereményrészlet kiszolgáltatik.
25 évnegyedenkinti részletlefizetés után 4 ftjával, a társulati birtoklás megszünik. Ezen sorsjegyek árfolyam szerint eladatnak s az azokból bevett pénz 20
egyenlő részre felosztatik.
Azon oknál fogva, hogy az összes sorsjegyek á<-ai jelenieg rendkivülileg le vannak szoritva, s néhány év leforgása alatt legalább is az előbbi álláspontot elérniök
kelletik; csaknem egész bizonyossággal feltehető, hogy az ezen társulatokbani
részvét (228 húzásra) a legroszabb esetben csak is néhány csekély forintba kerülhet.
fPF" Az ily társulatbani belépés nem tételezi fel a többi társtagokkali közlekedést, és a részletfizetéseken kivül egyszermiudenkorra csakis 63 kr. bélyegdij
leszen
fizetendő.
,
,

ÍGÉRVÉNYEK.

db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre (huzás decz 1-én)
. . 2 ft. — kr \ _
db. 1864-iki 60 ftos sorsjegyre (huzás decz. 1-én) . . . 1 ft. 25 kr f e s * " k r db. Pálffy-sorsjegyre
2 ft, — krYké1yeg(}ij.
orsjegjre
db. Credit-sorsjeg)re
3 ft. 50 kr.;
5 db. ígérvény egyszerrei vételénél 10°/o engedtetik.
Bank- és pénzváltóüzlete
Pesten , Dorottya-utczs,
uj háznégyszög S. sz. aVidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek.
1225(17-0)

HERZRERG A.

évnegyedenkint,

kik az általunk 20 részvevőre alakított sorsjegytársulatban résztvenni óhajtanak,
S rSjegyre
meheCétenkTt*
°
^ 8 5 f°"nto S badeni sorsjegy hozzáadásával,

•H3 8 huzás

esJk.V

25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részletiegyre az összes
össz sorsa
Bélyí
dÍ
S -- m
miinnSSoorrrraa 68
68 kkrr
Rés a zvevők Z k7k k M b r ? h b a ^^ ^^ B é l y í **d Í JJ ee S

jegy

LÁZÁR MIHÁLY

bádogos-mesternél Pesten , uri-utcza 14. sz.
kaphatók

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztositására,

1865. évi

1
1
1
1

alapítványok,

s egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

minden Ausztriában létező állam- s magánsorsjegyre,
hozzáadásával

esik.
van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

árvapénzek,

VASÁRNAPI UJSÁG

Törülköző-kendők, szines vászon- és asztalkendők tuczatja, asztalteritékek 6 személyre 1 abrosz és 6 asztalkendővel, mindezeknek ára csak 6, 8 —10 forintig,
12 személyre még egyszer annyi.
80 forinton felüli megrendelésnél 1finomdamasz nagy abrosz és kendőkből álló 18 ft. értékü asztal-készület adatik ráadásul.
Az e tárgybani leveleket, kérjük ekép czimezni:
1278 (9—12)
„An den Leinenwaarcn-Ausvcrkauf, Stadt, Freiung, Bank-Bazar,
neben dem griUlich Ilarrach'-schen Palais in Wien."

rték közötti különbözetnél fogva a vevő javára
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel
1-sö napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

UJ előfizetés

A Magyarkirályságból érkező levélbeli megrendelésekre, készpénz beküldés
vagy postai utánvét mellett az áruozikkek postán, vasuton vagy gőzhajón bárhová
megküldetnek.

hamburgi keresk, akadémia

nem csak az ifjuságnak, hanem a meglett
koruaknak is a lehetőségig alkalmat nyujt
a divatnyelvek, valamint az egyetemes s a
jelen idő kereskedelmi és irodai isme alapos
és gyors megtanulására — minthogy az nem
csak egyedül elméletileg tanit, hanem egyuttal azon tudalmak is, melyek a szerkő által
nem érethettek el, egy az ezen intézettel
kizárólag összeköttetésben álló üzleben kerülnek valóságos kifejlődés s bevégzés alá.
Azon ifjak, kik már gyakorlatilag szorgalmasak voltak, képességükkez mérve az
' intézetben jutányosb tan-dijakban részesittetnek, valamint számukra olcsó é« jó szállásokról gondoskodva leend s megengedtetik
nekik, hogy az akadémiát bármely időbon
meglátogathatják. E tárgybani bővebb felvilágositást az alólirt igazgató s a kiadóhivatalunkban letett prospektusok nyujtanak.
1328 ( 2 - 6 )
SOIRÖDEH I ..
akadémiai igazgató Hamburgban.

repcze- és napvirág-olaj égetéshez, melyekben 3 stearingyertya világosságával, egy
font olaj 40 óráig ég E lámpák asztali
használatra vannak alakítva, cs'nos és kellemes kiállitás me'lett, egy darab ára 2 ft.,
golyóval 25 kr. több, egy vég lámpából egy
évre e. 35 kr., egy felesleges lámpaüveg
10kr., 1 láda és elpakolás, posta feladás lOkr.
Petroleum és lámpák mindennemű használatra szintugy kaphatók, nevezetesen asztali, függő, falra konyhábavaló, meglepd
olcsó árakon.
1344 (2—3)

Elöfizetési fölhívás

FALUSI GAZDA
1865. évi oktober—deczemberi folyamára.
Elöfizetési

föl lé lelek.

' '•

Postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Egy negyedévre, vagyis október—deczemberi folyamra ] ft. 5 0 kr.
Julius-szeptemberi számokkal 1 ff. .50 kr, beküldése mellett még
szolgálhatunk.

A „Falus1' (í;mla" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4. sz.)

HAERER ES SCHMOLLIMER
F e s t e n.

a váczi-utezában, (nemzeti szálloda),
ajánlják hölgyek számára épen most érkezett

rcszletjegycinket ^ _

20 db. hitelsorsjegyre 20 részvevőre, 25 évnegyedes részletfizetés mellett 8 ftval,
bélyegdij 1 ít. áO kr.
20 db. hitelsorsjegyre tizedrészre, 25 évnegyedes részletfizetés mellett 16 ftjával, 5
bélyegdij 2 ft. 60 kr.
§
20
<lb. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 20 részvevőre 25 évnegyedes részletfizetéssel l
ft ával
90 m J > bélyegdij 99 kr.
fe
^ u db-1864-iki 100 ftos sorsjegyre tizedrészre, 25 évnegyedes részletfizetéssel
20 Ah f t J á v a 1 ' bélyegdij 1 ft. 98 kr.
u
db 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 20 részvevőre 25 évnegyedes részletfizetés mellett 3 ftjával, bélyegdij 68 kr E sorsjegytársulatokba egyenkint bárki beléphet, anélkül, hogy egyik részvevő a másikával törődnék.

MORGENSTERN A. és TÁRSA

pénzváltó-irodája Pesten, nagyhid-utcza 9. szám alatt.
J
m<
WW "":Í
Levélbeli
~JÜ! )e !! ,megrendelések
;8rendelések gyorsan teljesittetnek j részletes programmot
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki

— M I M I M — I W ^ M ^—m

kész zekék és köpenyek
nagyszerü raktárukat

gyapotkelméből, selyem- és bársonyból.
Nagy raktárt tartanak továbbá

|angol és berlini Long-Shawl és vál
valamint

bcszövött franczia és bécsi

LoM-$ltawf-oki>üL

1329

Mindezen tárgyak igen olcsóért adatnak el.

(3-0)

536

43-ik szám.

Tizenkettedik évfolyam

HÁZTARTÁSI ES KONYHASZEREK, FŐRAKTÁR PESTEN,
F o r s t i n g e r Albert M.-nél, Dorottya-utcza Wurmház.
Ugyanott Alpacca-ezíist raktár.

Folyvást elfogadtatik az elöfizetés

1274(6-6)

CSATIIY LAJOS cs TÁRSA könyvkereskedésében Debreczenben, főpiacz'és
Csapó-utcza szegletén 7-ík szám, valamint más könyvkereskedésben is kapható :

a

REGÉLŐ
czimü, nagy, értékes mümellékletekkel

f. évi márczius óta

megjelenő regény-folyóiratra.
Midőn ezennel az előfizetés megújítására szólítjuk föl folyóiratunk eddigi előfizetőit, ezt azon kecsegtető reménynyel teszszük, hogy már eddig is kivívtuk olvasóink
teljes megelégedését. Lapunk czélja: egy terjedelmes olvasótár, s egy válogatott képgyűjtemény megalapítása. Az olvasótár már egy év alatt az olvasmányok rendkivüli
bőségét fogja nyujtani; a képtár szaporodása csak előfizetőink szaporodásától függ.
Minden év őszén előfizetőink minden esetre egy nagy értékü képet kapnak.

r protestáns

EGYHÁZSZONOKLAT TÖRTÉNELME,

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Irta TÓTH MIHÁLY,

IPV* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, V8gy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb»háromszor- vagy többszöri igtatasnál csík 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. - M..Frankfurtban'
Otto MolHen és Jaeger könyvkereskedése; Béeoben: Oppelik Alajos, - és I'esten: a k«rtészgazd«szati Ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

kútfők után dolgozva a magyar prot, hitszónokok nyomtatott vagy kéziratban levő
munkáiból. Mutatványokkal s az egyházi beszédek birálataival, a reformatiótól
a mai időig.
a debreczeni ref. főiskolában gyak. lelkésze és ker. erkölcstan ny. r. tanára.
I-ső kötet: a reformatiótól a XVII-ik század végeig. Ára 1 ft.
E munka mint a magyar egyházirodalomban valóságos hézagot pótló monographia, minden irodalombarát figyelmébe annyival inkább ajánltatik: mivel a második füzet rövid időn elhagyandja a sajtót.
1851 (1—3)

DOBLER JOZSEF A.
váczi-utcza 5. sz. a,, a „naphoz"

czimzett rövidáruk- és szalag-kereskedésében minden a divat
körébe vágó megrendelések postai utánvétel mellett elfogadtatnak.
Elöfizetési föltételek:
Ugyanott kaphatók nemzeti zászlók nagyobb készletben^
a „Regélő" czimü mulattató folyóirat minden hóban kétszer, 15-kén
s megrendelésre és utánvétel mellett különféle nagyságban kéés 30-kán, jelenik meg.
szittetnek következö árakban:
Mindegyik szám 4 legnagyobb alaku ivből, 8-rétben, 2 hasábos lapokon, és azonkivül
1 röf hoszaságú a rúddal együtt 2 ft. 80 kr.
borítékból álland.
Elöfizetési ára postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva:

Márcziustól kezdve Deczember végeig (tiz hónap)
Julius l-jétől kezdve Deczember végeig (hat hónap)

5 ft.
3 ft,

9 V * Az elöfizetési pénzeket bérmentesen kérjük a „Hegélő" kiadó hivatalához
(Pesten, egyetem-uteza 4. sz. alatt) intézni.
i/tf A kép-mümellékletet (mely már készen van), minden előfizetőnk,
ki júliustól deczemberig elöfizet, megkapja.

A „Regélíí" kiadó-hivatala.

A „Regélö"-ből eddig I—XIII. fűzet jelent meg.

Nemzeti virágok,

bársony s a legfinomabb szövetből, nemkülönben tollakkal vegyitve, továbbá divatdisz-tollak, jutányos gyári árak mellett
kaphatók. A legkieebb rendelékek is a főntnevezett tárgyakból a legkielégitőbben 8
gyorsan megküldetnek.
1347(1—3)
91ELCIIER ANTAL
toll- s virág-gyáros által Bécsben, IVeuban,
Bnrggasse 6-dik sz. a.

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos,

tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatának, tapasztalatai és a legkitünőbb európai tanárok utasításai szerint gyógyit. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számu Crrossz-házban, minden hétköznapon délelőtt l l órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára ingyen minden vasárnap a
délelőtti órákban.
1350(1-6)

takarópapiros
(Makulatiis*)

Pest, oktober 22-én 1865.

2
3
4
5
6
7
8
10
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STEIN JÁNOSNÁL Kolozsvártt

! megjelent, s általa minden könyvkereskedésben kapható, nevezetesen G r i l l
j K á r o 1 y (ezelött Geibel A.) könyvkereskedésében Pesten, Kristóftér 4. szám.
Haller K. Az átalános polgári törvénykönyv, mint ez jelenleg Erdélyben érvényes;
minden a legujabb időig megjelent és még hatályban levő utólagos rendeletekkel felvilágosító és utasitó jegyzetekkel ellátva. Ara 7 ft. 20 kr.
Brassai Sámuel. Ingyen tanitó franczia nyelvmester. A franczia nyelvet szintoly
könnyen, mint alaposan megtanulni kivánó magyar ifjaknak ajánlja B. S.
I. rész. Az alap- és bővitett egyszerű mondat. Ára 1 ft. 60 kr.
Mihályi K. Származtató philosophia tanfolyama. Tanuló növendékeknek kézikönyvül, tanultaknak elmélkedési tárgyul, minden művelt magyar embernek
érthető olvasmányul. I. kötet. Ára 1 ft. 40 kr.
Mihályi K. Erkölcsi rajzok az emberi természetből. Egy sor egyházi beszéd. I. kötet. Ára 1 ft. 80 kr.
Péterfi S. Temetési szent beszédek, melyeket különféle alkalommal irt és mondott.
Ára 1 ft. 6 kr.
Péterfi S. Egyházi szent beszédek, melyeket különféle alkalommal irt és mondott.
Uj folyam, 1—2-ik füzet. Ára egynek 1 ft.
Péterfi S. Köznép előtt tartott egyházi szent beszédek. 3 füzet. I-ső füzet: Január
első napjától május elsö vasárnapjáig. Második javított és bővitett kiadás. Ára
1 ft. 20 kr. — 2-dik füzet: Május első vasárnapjától szeptember első vasárnapjáig. Ára 1 ft. 20 kr. — 3-dik füzet: Szeptember első vasárnapjától deczember
átolsó vasárnapjáig. Ára 1 ft
Szabó J. Erdélyi katholikus hitszónok, vagyis egyházi beszédek gyüjteménye.
Szerkeszti és kiadja Weszely K. Ára 2 ft. 20 kr.
Láme FI. Hajdankor történetei növendék ifjaknak. Prancziából forditotta Szilágyi S. t kiadás. Ára 70 kr.
Mühlbaeh L. Tartaroff herczegnő vagy a czárnő leánya. Forditotta B . . . 2 kötet.
Ára 2 ft.
Oeftinser- Szerelmi pikantériák a franczia udvari életéből. Közli Balázs P. Ára
1 ft. 20 kr.
Gáspár J. és Kovácsi A. Népiskolai olvasókönyv, 2 kötet. I-ső kötet: Az alsóbb
osztályok számára. Ára 30 kr. — 2-ik kötet: A felsőbb osztályok számára.
Ára 30 kr.
1830 (3-3)
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Családok,
kik a köszvény- és csúzos-bántalmaktól magukat távol — vagy az ellen egy hatható*
házi óvszert, kezüknél készen tartani óhajtanak, szerencsém van jelenteni, hogy a valódi

Laíritz-féle erdeigyapot gyártmányok és készítményekből
egy jólrendezett raktárt tartok.Ezen gyártmányok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyitvány áll a t. cz. közönség
rendelkezésére, hasznalati utasítások ingyért
szolgáltatnak ki. Valamint az e tárgybani
tudakozásokra egész készséggel kellő felvilágositással szolgálok; minélfogva a fenérintettek a t. cz. közönség szives figyelmébe ajánltatnak.
1320 (4—6)
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J.,

városház-uteza I-ső sz. a. Pesten, a „zöld
koszoruhoz."

Ajánlkozás.
Egy a magyaróvári gazdasági intézetet
kitünő sikerrel végzett egyén, ki ha kivántatnék, néhány ezer forintnyi biztositékot is
nyujthat — magyarul, németül, tótul és
oláhul beszél, ajánlkozik gazdatisztül.
Közelebbi felvilágositással szolgál a kertész'
gazda ügynöksége, Józseftér 14. szám.

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gu«táv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Rottenbiller

Lipót.

Pest városának 1848, 1861 s 1865 évi egy tragikai eseménynyel van összekötte- 1836-ban lett az árvapénztár ellenőri tisztpolgármestere! Ugy hiszszük, elég bizony- tésben.
viselője. A szomoru emlékü 1838-diki árviz
ságul szolgál e czim s e három évszám arra,
1831-ben ugyanis , midőn a kholera nem egy erélyes és tevékeny tisztviselőre
hogy a magyar főváros egyik legismertebb dühöngött Pesten, több izben fenyegető vonta a közfigyelmet; rendkivüli időkben
s legnépszerübb emberének nevét mondtuk néplázongás tört ki, s a felzúdult nép- jelentkeznek a rendkivüli tehetségek is.
ki. Ez ismét elég ok arra, hogy olvasóink e tömeg lecsillapítására egyszer katonaság is Ugyanazon év decz. 1-én lett Rottenbiller
férfiu múltjával közelebbről megismerkedni küldetvén ki a vámsorompókhoz, a vissza- az árviz következtében engedélyezett 2%
óhajtsanak.
térő csapatokat a város utczáin a népség városi kölcsön ideiglenes számvivője, s e
Rottenbiller Lipót a legválságosabb idők- állitólag kövek dobálásával fogadta. Erre a hivatalától választatott végre 1843. junius
ben megmutatta, hogy Pest városának hü katonaság parancsnoka a tömeg közé löve- 30-án Pestváros alpolgármesteri hivatalába.
Körülbelől ezen időszakban vette kezdefia, s hogy polgártársainak iránta több izben tett; a vak töltés közé azonban egy golyó
kitüntetöleg nyilatkozott bizalmára érde- is vetődött, s ez véletlenül épen a szénaté- tét Pest nagyvárosias emelkedése. Humames. Hivataloskodásának ismételt szakaiban ren levö Rottenbiller-ház elött békés nézö- nitárius, közegészségi, közbiztossági és rendőri intézkedések ekkor kezdtek
nemcsak szakismereteinek, hanagyobb mérvekben az ország
nem jellemszilárdságának is
fővárosában feltünedezni, s ezek
eléggé tudvalevő bizonyságait
körül kétségtelenül nagy éradta. Egyike ö azoknak, kiknek
deme volt Rottenbiller Lipótelég bő alkalmuk nyilt, Pest
nak.
város községi ügyeivel s minden^ egyéb külsö és belső viszoAlpolgármesteri állásában
nyaival jókor megismerkedni.
müködött egész 1848. junius
Családja régóta ismeretes, teli1
13-áig;az e napon történt emlévér pesti polgári család. Atyja
;
kezetes tisztujitás alkalmával
Rottenbiller Fülöp pesti halászpolgártársainak osztatlan bizalmester és választó-polgár volt,
ma a föváros főpolgármesteri
kinek Lipót fia 1806. évi nov.
diszes hivatalára hivta meg.
11-én született. Ez utóbbi PesAma történelmileg nevezeten, Kalocsán s Korponán vétes évben sulyos teherként negezte gymnáziális tanulmányait.
hezedett vállaira e hivatal. Egy
Kalocsára azért küldte atyja,
részről eleget kellett tennie a
hogy magyarul, Korponára, hogy
különböző főkormányszékek kotótul tanuljon meg, — akkormoly rendeleteinek, más részröl
még ugy állott a világ, hogy a
a forrongó politikai pártok kümagyar szót a gyerm k Pesten
lönböző igényeit sem igcorálalig tanulhatta meg, most pehatta. Ekkor kellett ügyességédig ugy áll, hogy még a tót
nek, bátorságának s tapintatos
szóért sem kell az embernek
eljárásáuak egész erejét kifejKorponára küldeni gyermekét.
tenie, hogy a vezetése alatti váLipót tanárai, látván a gyerrosi közügyek csorbulást ne
mek élénk szellemi tehetségeit,
szenvedjenek, a hivatalos gépeazt tanácsolták atyjának, hogy
zet pontosan teljesitse feladatát
fiát tudományos pályára adja.
s^a rend és béke fentartassék.
S igy történt, hogy az utóbbi
Fáradhatlanul kellett dolgoznia
1821-ben a pesti egyetemen a
minden irányban, s valóban ugy
bölcsészeti tanfolyamba lépett,
látszott, mintha a folytonos
R O T T E N B I L L E R L I P Ó T.
s a jogászi elmélet s gyakorlat
munka még inkább edzené lanbevégezte után 1829-ben már
kadni nem tudó erejét.
ügyvédi diplomája is volt. Ekkor mindjárt kint álldogáló Rottenbiller Józsefet haláloA „nagy napok" alatt tanusitott erélyes
Pest város szolgálatába lépett.
san találta.
munkássága azonban csak mintegy hét hóRottenbiller Lipót a legalsó fokon kezdte napig tartott, mert a bekövetkezett szomoru
1834-ben nőül vette Almay (Wurm)
Klára asszonyt, testvérbátyja, Rottenbil- szolgálatát Pest városánál. 1826-ban mint politikai változás beálltakor, Rottenbiller
ler József cs. k. főhadnagy özvegyét. E irodai gyakornok eskettetett fel, 1829-ben hivatalából azonnal elmozdittatott. A tevéházasságot leginkább azért emiitjük, mert napi dijnoknak lön kinevezve, s csak keny és népszerü férfiu akkor Pest melletti

